Malmö stad

1 (2)

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2020-09-04

Förslag till yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2020-3253

Kommunstyrelsen

Remiss om mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
STK-2020-790

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens synpunkter på förslagen i remissen redovisas under
vardera rubriken nedan.
Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiv till att förslaget är en mötes- och resepolicy
och inte som den nuvarande, endast resepolicy. Den är kort och koncis och tydligare än
tidigare med vilken prioriteringsordning som gäller. Det är i det sammanhanget också bra att
resfria möten anges som första alternativ vid planeringen av ett möte. Den rådande
arbetssituationen med många digitala möten för att minska smittspridningen av covid-19 har
förhoppningsvis fört med sig att digital infrastruktur nu finns på plats och att kunskapen hos
många medarbetare ökat, vilket talar för en hög följsamhet till policyn.
Riktlinjerna tillhörande policyn kan behöva kompletteras något så att de fungerar som
tillämpningsanvisningar för exempelvis chefer som genom policyn får ansvar och uppgifter
att göra. Det bör exempelvis klargöras i vilka fall chef får bevilja undantag från policyn. Och
om de ska göras vid varje tillfälle eller kan gälla under en längre period. Eventuella
kilometergränser bör tydliggöras om det gäller per resa eller om det gäller flera efterföljande,
men kortare resor, under en dag.
Det är bra att tydliggöra att taxiresor endast får göras när de överskrider en viss distans. Med
tanke på att man i utredningen anger att en ny taxiupphandling ska göras med strikta krav på
miljö- och klimathänsyn, likt den som finns för kommunens egna bilar, bör dock också
distansgränsen som anges för taxiresor användas för resor med Malmö stad-ägda bilar för
konsekvens.
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Gällande logi och konferens, där kommunen inte har ramavtal, har hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden ett önskemål om att stadens upphandlade resebyrå hjälper bokare att följa
policyn, dvs. att resebyrån endast tar fram förslag på logi och konferens som tar hänsyn till
de krav som policyn anger. Detta för att öka följsamheten till policyn.
Uppföljningen av policyn föreslås ske inom ramen för nämndernas interna kontroll. Detta
förslag ställer sig inte hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bakom eftersom den interna
kontrollen bygger på nämndens egna analys över risker i verksamheten, och de risker som
följs upp är endast de av en viss allvarlighetsgrad. Dessutom arbetar nämnderna enligt den
kommungemensamma modellen för intern kontrollplan som är uppbyggd av direktåtgärder
och granskningar och därmed inte ett passande forum för uppföljning av styrdokument.
Klimatväxlingsmodell
Klimatväxlingsmodellen går enligt nämnden i linje med övrig styrning på området: budget
och förslag till miljöprogram. Avgiftsnivån om 50 % är rimlig utifrån erfarenheter enligt den
omvärldsbevakning som redovisas.
Användningen av medlen på det kommungemensamma klimatväxlingskontot bör
förtydligas. Subventionering av kollektivtrafik har nämnden ingen synpunkt i sak kring, men
ser att det kan riskera en viss snedvridning om inte också exempelvis tjänstecyklar
subventioneras. Olika förvaltningar har olika behov av transportmedel, och de förvaltningar
som företrädesvis cyklar framför att åka kollektivt bör också kunna dra nytta av
klimatväxlingen.
Förmånscykel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiv till förslaget om förmånscykel, förmånen kan
vara viktig för nämndens medarbetare.
Nämnden vill också poängtera vikten av att det vid eventuellt införande av förmånen är
väldigt tydligt gentemot medarbetarna hur deras inkomster kan komma att påverkas av
bruttolöneavdraget. Medarbetare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har en
medellön som är dryga 3 000 kronor i månaden lägre än Malmö stad i sin helhet, för
medarbetarna i förvaltningen kan även mindre påverkan på den sjukpenningsgrundande
inkomsten spela roll.
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