
Hållbart resande som personalförmån till 
anställda i Region Halland

• Leasa cykeln – bruttolöneavdrag
• Leasa bilen - bruttolöneavdrag

• Årskort Hallandstrafiken - nettolöneavdrag

Karlshamn 9 maj 2017
Gert Erlandsson

Energikontoret Region Halland



”Region Halland ska vara en attraktiv, 
miljö- och cykelvänlig region med friska 

medarbetare.”

Cristine Karlsson
Personaldirektör









Förmånscykel
1 400 medarbetare hyr cyklar idag. 

(7 900 anställda) 
Uppskattad förmån. 

Stor efterfrågan. 
Politikens budskap – plus/minus 0









Att tänka på som arbetstagare 

• Kommer jag att jobba kvar 36 månader?
• Längre frånvaro utan lön? 
• Tänk på att det sänker min årsinkomst.
• 20 – 40 % billigare mot att köpa i butik men 

jag betalar en administrationsavgift ca 40 
kr/mån



Att tänka på som arbetsgivare 

• Administrativa kostnader svåra att beräkna
• Medarbetare slutar inom 36 månader – option 3 %
• Mycket frågor från medarbetare kring avdragen -

frånvaro etc. 
• Eventuellt missnöje med cyklarna – cykelaffären bäst 

på att lösa det.
malin.larsson@regionhalland.se

mailto:malin.larsson@regionhalland.se


Buss ohoj!
genomför hållbara kombinationsresor med hjälp    
av vikcyklar i Västra Götaland och Halland. 

Tar du cykel eller bil till pendelparkeringen och åker vidare med kollektivtrafiken? 

Testa känslan att cykla dörr till dörr med hjälp av buss, tåg, spårvagn eller båt.

Låna en vikcykel i tre månader, ta med dig cykeln ombord och cykla hela resan!

Kontakt
Anna Gustafsson
Projektledare
anna.gustafsson@grkom.se
031-335 53 34

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. 
Västra Götalandsregionen tillsammans med Region Halland, kommunerna, Västtrafik, 

Hallandstrafiken och Trafikverket 

mailto:anna.gustafsson@grkom.se


Tack för mig 
och 

Lycka till!

gert.erlandsson@regionhalland.se
035 17 98 22

mailto:Gert.erlandsson@regionhalland.se
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