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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:25

Plats

Sankt Gertrud Konferens

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Narcis Spahovic (L) ersätter Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Jonas Svensson (Utbildningschef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Christian Fegler (Rektor)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

...........................................

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§108
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§

108

Remiss av förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag om
förmånscykel

GYVF-2020-2800
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-15 att skicka, utan eget ställningstagande,
förslag till ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer på remiss till samtliga nämnder,
bolag och berörda fackförbund samt förslag till modell för Malmö stad att genomföra
klimatväxling och förslag till miljö- och hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till
förmånscykel för Malmö stads medarbetare på remiss till samtliga nämnder och berörda
fackförbund med svar till stadskontoret senast den 2 oktober 2020.
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer syftar till en förändring av resoch mötesvanorna för att minska klimatpåverkan och bidra till en minskning av stadens
kostnader för resor. Förslaget tydliggör hur Malmö stad ser på användning av privat bil i
tjänsten och användning av flyg vid tjänsteresor.
Förslaget till klimatväxlingsmodell innebär att varje resa med flyg eller med privat bil i tjänst
skapar ett påslag med 50 %. Dessa påslag används i första hand till subventionering av
kollektivtrafikresande i tjänsten för alla anställda i Malmö stad. I andra hand enligt en
åtgärdslista med beteendefrämjande och miljöfrämjande insatser som beslutas årligen av
stadsdirektören i samråd med förvaltningschefsgruppen.
Utifrån uppdrag gällande miljö- och hälsofrämjande förmåner för anställda har förslås att
möjligheten till förmånscykel för Malmö stads anställda genom bruttolöneavdrag införs. En
förmån i form av cykel eller elcykel går att få kostnadsneutral för arbetsgivaren genom
bruttolöneavdrag samtidigt som nettovinst uppstår för den anställda.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till
samtliga tre förslag; ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell
respektive förmånscykel. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande påpekar att det
behöver klargöras vilket mandat närmaste chef har att bevilja undantag från policy med
riktlinjer både gällande resor med flyg och resor med egen bil samt att detta lämpligen kan
göras i tillämpningsanvisningar till mötes- och resepolicyn. Vidare föreslås att det i yttrandet
framförs att fördelningen av medel från klimatväxlingsmodellen ska ta hänsyn till respektive
förvaltnings resmönster gällande klimatsmarta resor, kollektivtrafik, cykling eller till fots.
Slutligen föreslås att det i yttrandet anges att de ekonomiska förutsättningarna bör framgå vid
erbjudande om förmånscykel, vilka inkomstlägen som påverkar sjukpenning, föräldrapenning
och ersättningar från arbetsgivaren såsom semestertillägg, extra föräldrapenning och liknande.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande till förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag om förmånscykel och att översända detta till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Mohamed Yassin (MP) yrkar att varje resa med flyg eller med privat bil i tjänst skapar påslag
med 100 procent. Att göra undantag om det finns särskilda skäl som funktionshinder.
Ordförande yrkar avslag på Mohamed Yassins yrkande.
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Anton Sauer (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Alexandra Thomasson (V) yrkar bifall till Mohamed Yassins yrkande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Oliver Limachi (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Mohamed Yassin (MP) och Alexandra Thomasson (V) anmäler gemensam reservation för
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2020-06-04 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
§103 Remiss av förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag om förmånscykel
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-23
Ärendenummer: P12

Remiss av förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag om förmånscykel
Sverigedemokraterna ställer sig bakom intentionerna i att Malmö stad framgent bör
verka för en bättre miljö och minskade utsläpp, men vi delar inte uppfattningen om att
föreslagen Klimatväxlingsmodell och förslaget om Förmånscyklar är rätt väg att gå.
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom en klimatväxlingsmodell, där man
belastar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med en straffavgift för godkänd,
nödvändig och motiverad tjänsteresa med reguljärt flyg eller med privat bil.
Sverigedemokraterna kan inte heller ställa sig bakom ett förslag om kommunalt
inrättande av förmånscykel, då detta skulle öka kommunens administrativa kostnader
samtidigt som det också skulle få mycket ringa inverkan på miljön.
Då vårt yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Oliver Hinojosa (SD)

___________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

____________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

