Motion 16
Hållbar och säker resepolicy
Inlämnad av:
Dan Lidesköld

Förening:
Teknik och Motor

Bakgrund:
Det är viktigt med hållbarhet. Hållbarhet innebär i min värld att vi behandlar vår miljö på ett
bra sätt, att jag äter på ett bra sätt, att jag då o då motionerar (rör på mig), att jag har en
arbetsbelastning som gör att jag klarar 40 - 45 år på jobbet, att jag har ett privatliv som ger
mig energi. Ja, ja ni förstår vad jag menar. Den individ som skall röra sig för Ledarnas
räkning och som inte är anställd (anställd kan planera tillsammans med sin chef) skall själv
kunna bestämma hur han/hon skall förflytta sig. Exempel: Jag som Göteborgare skall åka till
Stockholm över dagen, Jag tar tåget upp, tar på detta sätt hand om både miljön och mina
egna möjligheter att förbereda mig, sedan tar jag flyget hem och tar på detta sätt hand om
min personliga hållbarhet. Detta är kopplat till i dagsläget 2 saker: 1. Individens
arbetsbelastning. 2. Den personliga säkerhet som bara individen kan ta beslut om avseende
sin personliga transport.

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska:
Låta individen själv ta beslut avseende sitt personliga resealternativ.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

vi som individer i Ledarnas tjänst själva tar beslut om hur vi reser.
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Motionssvar motion 16 – Hållbar och säker resepolicy
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären önskar att varje individ som reser i sina uppdrag inom Ledarna själv ska kunna ta
beslut avseende sina personliga resealternativ och bestämma hur han/hon skall förflytta sig.
Motionären exemplifierar frågeställningen med att man bör kunna välja att resa med flyg på
sträckan Göteborg – Stockholm.
Frågan om hållbarhet är en viktig profilfråga för Ledarna och är en av våra fem kärnfrågor.
I Ledarnas förbundspolitiska plattform, Idé och Framtid konstateras att
”Företag och organisationer måste göra stora omställningar för att skapa mer hållbara och
resurseffektiva verksamheter.
Sverige behöver förebilder bland individer och organisationer som visar på att en förändring
är möjlig, nödvändig och önskvärd.
För att vrida utvecklingen åt rätt håll behöver hållbarhet infogas i alla delar av verksamheten.
Hållbara alternativ handlar om lönsamhet.”
I Ledarnas resepolicy står att
”Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på miljön
minimeras.
Ledarna ska själva vara en förebild. I de aktiviteter som Ledarna genomför ska vi alltid välja
det alternativ som bäst stödjer en hållbar utveckling"
Detta har t ex lett till att kortare resor inom Sverige ska företas med tåg och inte med flyg,
och att deltagare i olika evenemang uppmanas att undvika flyg.
För att få konkret effekt av plattformar och policier krävs gemensamma regler som omfattar
alla. Att låta varje individ själv avgöra helt fritt hur man reser skulle göra våra mål svårare att
uppnå. Det skulle dessutom skicka väldigt otidsenliga signaler till vår omvärld på ett sätt som
skulle kunna skada vårt varumärke som en organisation som ligger i framkant. Det handlar
om att leva som man lär.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motionen.
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