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§

739

Mötes- och resepolicy Malmö stad, med riktlinjer

STK-2020-1485
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden,
haft i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. En uppföljning av nuvarande resepolicy
presenterades för kommunstyrelsen i november 2019. Uppföljningen påvisade behov av en
tydligare prioritering och ansvarsfördelning gällande tjänsteresor. Därutöver krävs ett
kontinuerligt uppföljningsarbete för att få till stånd den beteendeförändring som är
nödvändig för att Malmö ska bli en klimatneutral stad.
Stadskontorets förslag innehåller ett tydliggörande av hur Malmö stad ser på användning av
privat bil i tjänst och användning av flyg vid tjänsteresor, eftersom det är dessa färdmedel
som står för merparten av koldioxidutsläppen. I förslaget framgår att det alltid ska göras ett
övervägande om det behövs en resa eller om mötet kan ske digitalt. När det gäller
användning av privat bil i tjänsten föreslås en lägsta transportsträcka och att det därutöver
finns ett avtal mellan chef och medarbetare. I första hand ska alternativa transportsätt väljas
såsom cykel, gång och kollektivtrafik. För längre tjänsteresor förordas att tåg väljs liksom att
tåg alltid ska vara färdmedel vid resor till och från Stockholm. I förslaget framgår att närmaste
chef, om särskilda skäl finns, kan besluta om undantag vad gäller val av färdmedel.
I stort sett alla nämnder har ställt sig positiva till förslaget (STK-2020-790). Några har valt att
inte lämna yttrande eller synpunkter. Tre helägda bolag har inkommit med yttranden. När det
gäller möjlighet att använda tjänstecykel, bilpoolsbil eller Malmö stads bilar påpekas att
tillgängligheten kan vara dålig och att det kan innebära högre kostnader för nämnderna
liksom att det tar mer arbetstid i anspråk, vilket kan skapa stress. Stadskontoret har utifrån
inkomna yttranden gjort förtydliganden i förslaget till Mötes- och resepolicy Malmö stad,
med riktlinjer.
Stadskontorets förslag är att Mötes- och resepolicy i Malmö stad antas av
kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Riktlinjer för Malmö
stads möten och resor under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn och att
servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett gemensamt
transportbokningssystem för att underlätta tillgängligheten till olika transportmedel. Mötesoch resepolicy i Malmö stad gäller för samtliga nämnder och helägda bolag. Riktlinjer för
Malmö stads möten och resor gäller samtliga nämnder då dessa är anpassade till
förvaltningarna/nämnderna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Mötes- och resepolicy i
Malmö stad att gälla för samtliga nämnder och helägda bolag från den 1 mars 2021.

3

2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om nödvändiga
ändringar av mötes- och resepolicyn under förutsättning att dessa är av mindre
principiell vikt.
3. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande resepolicy från och med den 1 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen antar i ärendet redovisat förslag till Riktlinjer för Malmö stads
möten och resor att gälla för samtliga nämnder från den 1 mars 2021. Riktlinjerna
börjar gälla under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om mötes- och
resepolicyn.
2. Kommunstyrelsen anmodar servicenämnden att utreda möjligheten till ett gemensamt
transportbokningssystem med återrapportering under hösten 2021. Uppdraget gäller
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om mötes- och resepolicyn.
Beslutsgång
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas och Centerpartiets
reservation i tekniska nämnden den 23 september 2020 § 320.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Mötes- och resepolicy Malmö stad med riktlinjer
Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 265 med Reservation (M+C)
och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 132 med Särskilt yttrande (MP) och (V) och
Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Kulturnämnden beslut 200923 § 82 med Reservation (SD) och
protokollsanteckning (MP)
Remissvar från kulturnämnden
Tekniska nämnden beslut 200923 § 320 med Reservation (MP), (M+C) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Fritidsnämnden beslut 200917 § 135 med Särskilt yttrande (M)

4

































Remissvar från fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden 200923 § 275 med Reservation (MP) och (M+C) och
Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 200922 § 103 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200923 § 118
Reservation från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Remissvar från Vårdförbundet
Miljönämnden beslut 200922 § 153 med Reservation (M+C) och (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 § 107 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från Vision
Förskolenämnden beslut 200923 § 107 med Reservation (M) och (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Saco
Remissvar från kommunal
Remissvar från Lärarförbundet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 108 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Revisorskollegiet beslut 200826 § 87
Tjänsteskrivelse från revisorskollegiet
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 200922 § 109

