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Remiss Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel

GRF-2020-22125
Sammanfattning

Grundskolenämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna ett yttrande gällande
förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell
och förslag avseende förmånscykel. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge
kommunstyrelsen, i samarbete med service-nämnden och med stöd av miljönämnden, i
uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. Som en första del i uppdraget togs en rapport fram
som presenterade en uppföljning av resepolicyn, förslag på fortsatt arbete som
framgångsfaktorer för hållbara resor och möten samt förutsättningar för en
klimatväxlingsmodell i Malmö stad. Ett förslag till en miljö- och hälsofrämjande åtgärd i form
av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads medarbetare har även tagits fram.
Tre förslag återfinns i detta ärende:
- Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer
- Klimatväxlingsmodell
- Förmånscykel
Förslagen syftar till att minska Malmö stads klimatavtryck samt öka hälsan hos Malmö stads
medarbetare. Grundskoleförvaltningen är överlag positiv till samtliga tre förslag men vill
också lyfta fram vissa aspekter som bör tas i beaktande i den fortsatta hanteringen, dessa
framgår i kommentarerna nedan.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen med följande ändring,
o Första meningen på sida 2, "Grundskolenämnden ser positivt på resefria
möten som första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande
med flyg", ändras till "Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som
första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande med flyg och
bil".
Reservationer och särskilda yttranden
Malte Roos (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
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John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av John Eklöf (M) och Joacim
Ahlqvist (C), avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Malte Roos (MP) yrkar att första meningen på sida två i förvaltningens förslag till yttrande,
"Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som första alternativ och ställer sig
positiv till ett restriktivt resande med flyg" ändras till "Grundskolenämnden ser positivt på
resefria möten som första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande med flyg
och bil".
Malte Roos (MP) yrkar att texten "respektive valet av tåg framför flyg" i andra meningen i
första stycket på sida 2 tas bort.
Malte Roos (MP) yrkar att meningarna "Grundskolenämnden vill även påpeka att
tidsaspekten ska tas i beaktan utifrån kostnadstänk. Att cykla en sträcka på exempelvis 5 km
tar rimligtvis längre tid än att köra bil" i tredje stycket på sida 2 tas bort.
Malte Roos (MP) yrkar att första meningen på sida tre "Mot bakgrund av att en låg avgift inte
fått önskad effekt för andra organisationer som använt klimatväxling som metod ställer
grundskolenämnden sig bakom förslaget till ett påslag på 50 % på avgiften i Malmö stad"
ändras till "Mot bakgrund av att en låg avgift inte fått önskad effekt för andra organisationer
som använt klimatväxling som metod förespråkar grundskolenämnden ett påslag om 100%
av avgiften i Malmö stad."
Lisa Stolpe (V) yrkar att meningen "En aspekt som dock bör tas i beaktande är att minskat
användande av privat bil i tjänsten, respektive valet av tåg framför flyg kan för vissa
medarbetare innebära en stressfaktor vilket i förlängningen kan vara förenat med en kostnad
för arbetsgivaren" på sida 2 i förvaltningens förslag till yttrande, ändras till "En aspekt som
dock bör tas i beaktande är att minskat användande av privat bil i tjänsten, respektive valet av
tåg framför flyg kan vara förenat med en kostnad för arbetsgivaren i de fall då arbetstiden
som läggs på tjänsteresor ökar"
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns sex för förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att avslå förvaltningens förslag till yttrande, dels Malte Roos (MP) fyra
ändringsyrkanden och dels Lisa Stolpes (V) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer i tur och ordning Malte Roos (MP) och Lisa Stolpes (V)
ändringsyrkanden mot avslag och finner att grundskolenämnden bifaller Malte Roos (MP)
yrkande att första meningen på sida två i förvaltningens förslag till yttrande,
"Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som första alternativ och ställer sig
positiv till ett restriktivt resande med flyg" ändras till "Grundskolenämnden ser positivt på
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resefria möten som första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande med flyg
och bil" och avslår övriga ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande mot att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande med ändringen att första meningen på sida två i
förvaltningens förslag till yttrande, "Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som
första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande med flyg" ändras till
"Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som första alternativ och ställer sig
positiv till ett restriktivt resande med flyg och bil" och finner att grundskolenämnden beslutar
att bifalla förvaltningens förslag till yttrande med ändringen att första meningen på sida två i
förvaltningens förslag till yttrande, "Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som
första alternativ och ställer sig positiv till ett restriktivt resande med flyg" ändras till
"Grundskolenämnden ser positivt på resefria möten som första alternativ och ställer sig
positiv till ett restriktivt resande med flyg och bil".
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200911 Remiss förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
§116 GRNAU Remiss Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till yttrande GRN 200923 Remiss förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-09-23
Ärende GRF-2020-22125: Remiss Förslag till mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel
Grundskolenämnden har att ta ställning till förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer. Moderaterna och Centerpartiet vill betona att vi ser stora fördelar med att Malmö Stad
minskar sitt resande och arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck.
Den 25 september 2019 fick grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över efterlevnaden av
den nuvarande resepolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010. Redan för ett år sedan lyfte
vi våra farhågor kopplat till de allvarliga felaktigheter som återfinns i den granskning rörande
efterlevnad av nuvarande resepolicy, som ligger till grund för den remiss vi nu har att yttra oss
över. Vi betonade att granskningen av nuvarande resepolicy bör läsas med eftertänksamhet för att
undvika slutsatser som inte är överensstämmande med verkligheten. Det är av yttersta vikt att
exempelvis flyg och tåg jämförs utifrån samma parametrar. Utifrån detta finns det brister i
granskningen då flygresor granskas hårdare än exempelvis resor med tåg. Ett sådant exempel är
att granskningen mäter resor med flyg från bostaden till avsett resmål, medan tågresorna enbart
mäts baserat på avståendet mellan tågstationerna. Vi anser att det ger en missvisande bild och att
det underlag som ligger till grund till förslag för ny resepolicy därmed kan ifrågasättas. Vi har i
dagsläget ingen vetskap kring vilka färdmedel som används från bostadsadressen till närmsta
tågstation, eller vilka miljökonsekvenser detta medför.
Vid sidan av detta ser vi att den föreslagna resepolicyn med riktlinjer avseende
klimatväxlingsmodell och förmånscykel kommer att slå hårt mot verksamheten och mot
grundskoleförvaltningen som arbetsgivare. Vi har i dagsläget stora elevgrupper som av olika
anledningar behöver transporteras till och från skolan med bil. I vissa fall behöver även personal
från skolan närvara eftersom dessa elever har någon slags funktionsvariation. Utöver detta har vi
även personal som har en eller flera skolor som sin arbetsplats där resor med bil bör anses vara
det naturliga transportmedlet. En annan farhåga är att förvaltningen kommer stå lägre i kurs vid
så pass stora inskränkningar i resandet inom arbetet. Om vi lägger till det finns nya riktlinjer om
att förvaltningen ska undervisa och uppmana anställda att resor till och från arbetet bör ske med
andra färdmedel än bil så finns risken att bilden av Malmö stad som arbetsgivare påverkas
negativt.

Klimatväxlingsmodellen är ett hedervärt initiativ. Men det bör inte åligga offentlig verksamhet att
använda skattemedel på det sätt som klimatväxlingsmodellen föreslår. De ekonomiska medel som
via anslag är öronmärkta till grundskolenämnden ska i första hand gå till att finansiera
grundskoleverksamheten. Det är ett givet faktum att verksamheten fortsättningsvis kommer att
behöva resa till andra platser i Sverige med flyg. Sveriges geografi och infrastruktur medger inga
andra alternativ. Den direkta konsekvensen av klimatväxlingsmodellen är att förvaltningen i
större utsträckning behöver budgetera för resor med flyg eller inte resa överhuvudtaget. Oavsett
alternativ så är det eleverna som kommer vara de största förlorarna. Antingen genom att pengar
behöver reserveras för flygresor och inte till verksamhet eller att förvaltningen inte kan tillskansa
sig nya kunskaper för att utveckla verksamheten.
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Vi delar inte heller grundskolenämndens yttrande om att det är positivt med resfria möten.
Bakgrunden till detta är att vi inte kan hitta någon anledning varför grundskoleförvaltningen ska
yttra sig om detta. Det ligger inom ramen för grundskolenämndens och grundskoleförvaltingens
uppdrag att resa för att inhämta nya kunskaper och lärdomar som kan utveckla och förbättra
verksamheten.
Med ovan bakgrund är det helt oförståeligt att den styrande minoriteten inte har som prioritet att
begränsa onödiga resor. Utan väljer att yrka bifall till Miljöpartiets förslag om att verka för
restriktivt resande med flyg samt bil. Men även förvaltningens förslag som öppnar upp för att vi
helst inte ska resa överhuvudtaget.
Då vi inte fick gehör för våra synpunkter väljer vi att reservera oss till förmån för avslag.
John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-22125

Remiss Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Det finns flera märkliga inslag i dokumentet som grundskolenämnden yttrar sig om. I förslaget till
riktlinjer för Malmö stads möten och resor kan man läsa att det boende som en medarbetare ska
välja vid resa ska i möjligaste mån:
-

Ha en hög miljöprofil

-

Erbjuda etiskt certifierade och/eller ekologiska produkter

-

Visa en positiv syn på jämställdhet och mångfald

Om ekologiska produkter verkligen är klimatvänliga har ifrågasatts i en studie från Chalmers
universitet där forskarna bakom studien menar att ekologisk matproduktion kräver större markareal
jämfört med konventionell matproduktion, vilket leder till avskogning.

Sen är frågan vad det innebär att visa en ”positiv syn på jämställdhet och mångfald”. Betyder detta
att ett boende som stödjer RFSL eller Black Lives Matter ska föredras framför andra boenden?
Betyder det att ett boende som ägs av en sverigedemokrat väljs bort? Vad som är en ”positiv syn på
jämställdhet och mångfald” är en högst subjektiv bedömning. Det är riktigt obehagligt när styret vill
att förvaltningarna ska välja boenden vid resor, efter vilka politiska värderingar företagen som driver
boendena har. Det är inget annat än politisk aktivism från kommunens sida.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna ställer sig också mot klimatväxlingsmodellen, vilket helt enkelt innebär att varje
resa med flyg eller privat bil i tjänst beläggs med en intern avgift på 50 procent av resekostnaden. Det
innebär att en flygresa som vanligen kostar skattebetalarna 5000 kr kommer kosta skattebetalarna
7500 kr istället. Större kostnader för skattebetalarna ska då fungera som ett incitament för
förvaltningarna att flyga mindre, och köra privat bil i tjänst i mindre grad. Frågan är hur denna avgift
som skattebetalarna får betala blir ett incitament för de anställda inom Malmö stad? Det är lika
löjligt som att säga att en skatt på malmöborna ska fungera som ett incitament för de anställda i
Malmö stad att ändra sitt beteende. Det hänger inte ihop.

Dessutom finns ingen utvärdering som visar att klimatväxlingsmodellen har varit effektiv. När
klimatväxlingsmodellen inte har fungerat i andra kommuner har lösningen varit att höja avgiften och
låta mer skattemedel betalas ut varje gång kommunanställda väljer att flyga. Varje krona som går till
klimatväxlingskontot är pengar som skulle användas i den kommunala verksamheten. Det är märkligt
att grundskolenämnden inte protesterar när klimatväxlingsmodellen går ut på att ta pengar från
skolverksamhet och överföra dem till ett klimatväxlingskonto.

Klimatväxlingsmodellen är inget annat än en kommunal klimatskatt. Sverigedemokraterna kommer i
varje politisk församling rösta emot denna kommunala klimatskatt.

Vi ställer oss också emot modellen för förmånscyklar. Tanken är att den anställde i Malmö stad ska få
en cykel av Malmö stad under villkoret att den anställde får en lägre lön och försämrad
socialförsäkring. En begagnad cykel på Blocket kostar 1500 kr. En ettårs-prenumeration på hyrcyklar i
Malmö kostar 250 kr. Varför vill styret sänka lönen för anställda och försämra deras
socialförsäkringar för att kunna låna dem en cykel? Är det någon anställd i Malmö stad som har så
dålig lön att man inte kan hyra en cykel genom att betala in 250 kr varje år? Det som styret försöker
lösa har den privata sektorn redan löst. Alla har idag råd att cykla, antingen genom att köpa en
begagnad cykel eller genom att hyra cykel. Kostnaderna för administrationen omkring förmånscyklar
är slöseri med skattemedel.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Med anledning av ovanstående synpunkter yrkar vi avslag på förslaget till yttrande.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________

________________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-09-23

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Vi ställer oss generellt positiva till de synpunkter som kommer fram i det yttrande
som skickas till Kommunstyrelsen. Vi yrkade dock på att det skulle göras tydligare att
skrivningen om minskat användande av bil och flyg till förmån för cykel och tåg skulle
ändras till:
En aspekt som dock bör tas i beaktande är att minskat användande av privat bil i
tjänsten, respektive valet av tåg framför flyg kan vara förenat med en kostnad för
arbetsgivaren i de fall då arbetstiden som läggs på tjänsteresor ökar. Detta för att
tydliggöra att det är arbetsgivarens uppgift att ge medarbetarna förutsättningar att
följa rekommendationer och regleringar för att främja en hållbar utveckling.

Malmö 2020-09-23
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson

