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Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-14 kl. 15:06-15:20

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
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Klimatväxlingsmodell Malmö stad

STK-2020-1486
Sammanfattning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Av Malmö stads budget framgår
att samtliga förvaltningar och nämnder ska vara föregångare när det gäller minskade utsläpp
av växthusgaser. Som den största arbetsgivaren i Malmö har kommunen ett stort ansvar i att
bidra till klimatomställningen. Ett sätt att bidra till detta är att minska växthusgasutsläppen
från resor i tjänsten och att motivera medarbetare till ett hållbart resande genom att
klimatväxla. Det sker genom att skapa incitament för att välja mer klimatsmarta rese- och
mötesalternativ som exempelvis tåg, cykel och digitala möten istället för flyg och
bil. Sannolikt sjunker också kostnaderna för tjänsteresor eftersom hållbart resande är mer
kostnadseffektivt.
Kommunstyrelsen gav stadskontoret i uppdrag att ta utreda möjligheten till
klimatväxlingsmodell (STK-2019-104). Stadskontoret har tagit fram ett förslag som innebär
att varje resa med flyg eller privat bil i tjänst beläggs med en avgift på 50 procent av
resekostnaden. Klimatväxlingspengarna används till åtgärder som minskar utsläpp av
växthusgaser från resor i tjänsten.
Förslaget till klimatväxlingsmodell har remitterats till samtliga nämnder och i stort sett
samtliga nämnder uttrycker en positiv inställning vad gäller förslaget (STK-2020-790).
Stadskontoret föreslår att per den 1 oktober 2021, införa föreslagen klimatväxlingsmodell i
Malmö stad i pilotdrift för några förvaltningar och från och med den 1 januari 2022 i full
drift. Modellen innebär ett påslag med 50 procent på kostnaden avseende samtliga nämnders
tjänsteresor med flyg och privat bil i tjänst.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till klimatväxlingsmodell att
gälla samtliga nämnder med start den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen beviljar stadskontorets ekonomiavdelning 300 000 kr till
utveckling av automatiserad hantering av klimatväxlingsmodellen i ekonomisystemet
med medel från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att införa klimatväxlingsmodellen för
samtliga nämnders verksamheter enligt beskrivning med start den 1 januari 2022.
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Beslutsgång
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot avslag 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 Klimatväxlingsmodell Malmö stad
Klimatväxlingsmodell Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 265 med Reservation (M+C)
och (SD)
Fritidsnämnden beslut 200917 § 135 med Särskilt yttrande (M)
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 § 107 med Reservation (V)
Förskolenämnden beslut 200923 § 107 med Reservation (M) och (SD)
Grundskolenämnden beslut 200923 § 132 med Särskilt yttrande (MP) och (V) och
Reservation (M+C) och (SD)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 108 med Reservation
(SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200923 § 118
Kulturnämnden beslut 200923 § 82 med Reservation (SD) och
protokollsanteckning (MP)
Miljönämnden beslut 200922 § 153 med Reservation (M+C) och (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från kommunal
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Lärarförbundet
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från Saco
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Vision
Remissvar från Vårdförbundet
Remissvar från överförmyndarnämnden
Reservation från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (SD)
Revisorskollegiet beslut 200826 § 87
Servicenämnden beslut 200922 § 103 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Stadsbyggnadsnämnden 200923 § 275 med Reservation (MP) och (M+C) och
Särskilt yttrande (SD)
Tekniska nämnden beslut 200923 § 320 med Reservation (MP), (M+C) och (SD)
Överförmyndarnämnden beslut 200922 § 109
Tjänsteskrivelse från revisorskollegiet
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från överförmyndarnämnden

