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Pressinformation från Centerpartiet Dalarnas landstingsgrupp:

Bra för miljön, folkhälsan och
trafiksituationen
Inför landstingsfullmäktige den 25 september frågar Agneta Ängsås (C), ledamot i
landstingsfullmäktige, hur landstinget Dalarna jobbar med beteendepåverkansåtgärder
för att förbättra trafiksituationen runt Falu lasarett? Enligt detaljplanen för Falu lasarett
så ska landstinget jobba med att påverka attityder och beteenden som leder till minskat
bilåkandet och parkeringsbehov.
- När patienthotellet revs byggdes där en ny parkeringsplats, säger Agneta Ängsås (C).
Nu undrar jag vilka åtgärder som vidtogs för att påverka attityder och beteenden i
samband med byggandet av den nya parkeringsanläggningen och om det togs fram
någon plan för det?
Att jobba med beteendefrågor är något Landstinget bör göra kontinuerligt så frågan är
också hur landstinget dagligdags jobbar med beteendepåverkansåtgärder för att
förbättra trafiksituationen runt Falu lasarett och om det finns något samarbete med Falu
kommun när det gäller Falu lasarett?
En åtgärd i rätt riktning är att Landstinget Dalarna nu erbjuder sina anställda att betala
sitt busskort månadsvis på nettolönen. Detta gör busskortet upp till 25 procent billigare.
- Att landstinget anslutit sig till Dalatrafiks företagserbjudande tycker jag är jättebra,
säger Agneta Ängsås (C).
För att ytterligare jobba med beteendepåverkansåtgärder lägger Centerpartiet också en
motion om att Landstinget Dalarna ska införa förmånscykel för sina anställda.
- Flera landsting/regioner och kommuner runt om i Sverige ger redan sina anställda
möjligheten till förmånscykel, säger Agneta Ängsås (C).
Bland annat finns förmånen i Region Halland och Region Jönköping. Där har intresset
varit stort bland de anställda. Erbjudandet omfattar olika typer av cyklar och är
kostnadsneutral för arbetsgivaren.
Centerpartiet menar att nyttan med förslaget är stort, då det gynnar folkhälsan och
ligger i linje med landstingets inriktning på aktivt miljöarbete och minskat beroende av
fossila bränslen. Dessutom är det bra för folkhälsan om fler börjar cykla.
- Ett erbjudande om förmånscykel skulle även öka attraktiviteten för Landstinget Dalarna
som arbetsgivare, avslutar Agneta Ängsås (C).
Bildtext
Agneta Ängsås (C), ledamot landstingsfullmäktige, anser att det är viktigt att jobba med
attityder och beteenden som är bra för både folkhälsan och miljön.

Texter och bilder är för fri publicering.
Finns frågor i detta ämne, kontakta gärna Agneta Ängsås, tel: 070-211 39 95, e-post:
agneta.e.angsas@gmail.com eller Lena Reyier, tel: 070-576 29 68, e-post: lena.reyier@centerpartiet.se

