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Kommunstyrelsen
Malmö Stad

Ang. ”Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell”
Sv. Kommunalarbetareförbundet Avdelning Skåne Sektion 4 Malmö Vård och
omsorg, 16 Förskola/Skola och 37 Fritid, Service och Teknik lämnar härmed följande
svar på ovanstående remiss
Kommunal tycker att förslaget är bra
Speciellt med förmånserbjudande på cykel/el cykel.
Dock vill vi framföra att vi förutsätter att arbetsgivaren betalar in full pension så att
man inte får minskad pension för att man använder sig av förmånserbjudandet.
Det måste tydligt framgå vad som man får i minskad föräldrapenning och
sjukpenning när man ger erbjudandet.
Vidare vad man kan förvänta sig att kostnaden är på 3 år, och vad man ska betala för
att köpa ut cykeln efter dessa tre år.
För att fler ska kunna ta del av erbjudandet bör Malmö Stad förutom att erbjuda
cykel/el cykel till ett reducerat pris ska också erbjuda "lära sig cykla och lära sig
trafikregler vid cykling" kurs.
Ett önskemål är att Malmö stad också gör ett avtal kring att man kan köpa en
”hövding” till reducerat pris.
När det gäller de största verksamheterna så är det inte många av Kommunals
medlemmar som skulle påverkas då det är få som "får lov att" köra i tjänsten med
Malmö stads bilar, eller använda egen bil i tjänsten.
Däremot är det viktigt att Malmö stad som arbetsgivare har kontakt med
Skånetrafiken om det görs stora förändringar i arbetstiderna inom verksamheter som
bedrivs 24/7. Om man ändrar arbetstider behöver i många fall också tidtabeller
ändras för att det ska bli rimligt att åka kollektivt. Annars är det många som blir
hänvisade till att åka egen bil eller få långa väntetider på arbetet för att tidtabeller
inte är i samklang med arbetstiderna.

Så här står det i remissen
Resor till och från arbetet
Resorna till och från arbetet har en betydande miljö- och klimatpåverkan. Varje
förvaltning bör därför • informera om alternativ till bil och uppmuntra medarbetarna
till att prova dessa • erbjuda säker cykelparkering och gärna dusch och
ombytesmöjligheter.
Cheferna är möjliggörare och deras ansvar måste framgå tydligt, Vidare att det gäller
för alla anställda i staden.
För att medarbetarna i hemtjänsten ska gå eller cykla behövs det mer utrymme på
schemat och det är det inte idag, många gånger kapas förflyttningstider, eller tas bort.
Det ger dåliga förutsättningar till att göra sitt jobb utan att stressa ihjäl sig. Därför
föreslår vi att minutscheman tas bort inom Äldreomsorgen.
Prioritering vid möten och resor i tjänst
Resfritt möte
Innan beslut fattas om en resa ska du alltid undersöka möjligheterna att genomföra
mötet digitalt. Utrustning och utbildning tillhandahålls av Malmö stad.

Kommunal anser att här ska det inte göras skillnad på vilka yrkesgrupper som ska
delta digitalt. Det ska finnas som ett alternativ även för våra medlemmar när man t ex
ska ha heldag Lärkan, konferenser utbildningar, fortbildningar,
delegeringsutbildningar osv. Som det är idag finns det oftast inte ett avskilt
område/rum där man kan sitta i lugn och ro. Om utrustning och utbildning
tillhandahålls av Malmö stad så behöver man också tillhandahålla fysiska utrymmen.

Med vänlig hälsning
Ewa Glimhed
Enligt uppdrag
Kommunal Skåne,
Sektion 4 Malmö Vård och Omsorg
Sektion 16 Malmö Förskola/Skola
Sektion 37 Malmö Fritid, service och teknik.

