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§

741

Förmånscykel Malmö stad

STK-2020-1487
Sammanfattning

Uppföljningen av den tidigare resepolicyn konstaterade att det behövs olika insatser för att
skapa förutsättningar för hållbara möten och resor. Genom att erbjuda samtliga anställda
förmånscykel kan klimatpåverkan minskas och hälsosamma resor främjas. Förmånscykel
innebär en ökad tillgång till cykel vilket i sin tur skulle kunna öka medarbetares hälsa och
minska påverkan på miljön genom att delvis ersätta bilkörande. Erbjudande om förmånscykel
har ett viktigt signalvärde och medför att Malmö stad kan vara en attraktiv arbetsgivare.
En förmån i form av cykel eller elcykel går att få kostnadsneutral för arbetsgivaren genom
bruttolöneavdrag samtidigt som nettovinst uppstår för den anställde. Samtliga remissinstanser
som svarat har ställt sig positiva till förslaget (STK-2020-790).
Det finns möjlighet att tillhandahålla förmånscykel antingen via en upphandlad extern
leverantör eller via en intern organisation. Stadskontoret har efter en fördjupad utredning
konstaterat att ett internt alternativ skulle innebära nya administrativa tjänster på
serviceförvaltningen genom införande av en kundsupport men däremot inte några extra
tjänster som skapar arbetstillfällen för arbetsmarknads- och socialförvaltningens målgrupp
vad gäller servicehantering.
Det finns en risk att en upphandling via Malmö Leasing AB inte ger lika fördelaktiga priser
som en extern leverantör med en betydligt större kundstock kan förhandla fram. Det finns
också en viss osäkerhet kring möjligheten att skapa en kostnadseffektiv organisering av
administrativ hantering och kundsupport.
Förslaget är att införa möjlighet till förmånscykel i Malmö stad genom upphandling av ett
externt företag för en period om tre år samt ge servicenämnden i uppdrag att under denna tid
göra en fördjupad utredning kring ett internt alternativ som kan träda i kraft efter
treårsperiodens avslut.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till införande av förmånscykel i
Malmö stad att gälla för samtliga nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för
förmånscykel i Malmö stad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att genomföra upphandling av extern
leverantör för en period om tre år. Uppdraget gäller under förutsättning att
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kommunfullmäktige beslutar om att anta förslaget till införande av förmånscykel.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att i samarbete med serviceförvaltningen
utreda möjligheten till ett internt alternativ att träda i kraft efter att treårsavtalet med
extern leverantör upphör
Beslutsunderlag


































G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Förmånscykel Malmö stad
Förmånscykel 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
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Vision
Remissvar från Vårdförbundet
Remissvar från överförmyndarnämnden
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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

