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Yttrande

Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer
Vad det gäller förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer har kulturnämnden
inga synpunkter.
Klimatväxlingsmodell
Vad det gäller förslag till klimatväxlingsmodell lämnar kulturnämnden följande synpunkter:
I en utredning som kulturförvaltningens ekonomiavdelning genomförde i samband med
intern kontroll gällande efterlevnad av rådande mötes- och resepolicy, framgick det att
kulturförvaltningen i stor utsträckning är bra på att utnyttja kollektivtrafiken och begränsar
sina flygresor allt mer. En klimatväxlingsmodell enligt förslaget skulle förstärka
kulturförvaltningens redan påbörjade arbete och stimulera till ytterligare insatser för klimatet
och miljön, exempelvis inköp av utrustning och anpassningar i lokaler för digitala möten.
Automatisk hantering av avgifter i beställningsförfarandet är positivt då det skulle bidra till
en effektivare hantering. Däremot är det inte lika tydligt hur hanteringen av subventioner på
klimatsmarta investeringar ska gå till. Kulturnämnden anser att det bör förtydligas.
Förmånscykel
Vad det gäller förslag avseende förmånscykel lämnar kulturnämnden följande synpunkter:
Att skapa förutsättningar för ett ökat användande av cykel såväl till och från arbetet som i
tjänsten genom införande av förmånscykel är positivt både ur ett hälso- och miljöperspektiv.
Kulturnämnden ser därför gärna att även Malmö stads bolag omfattas av förslaget.
Kulturnämnden menar att det skulle vara positivt med ett resonemang kring hur förslaget
kan bidra till en cirkulär ekonomi.
Kulturnämnden hade gärna sett att utredningen innehöll ett förslag om återbruk av cyklar.
Utöver en positiv inverkan på miljön skulle detta kunna skapa gynnsamma effekter på sociala

2 (2)
levnadsförhållanden, till exempel genom att skapa arbetstillfällen för unga i
arbetsmarknadsprogram eller för brukare i daglig verksamhet inom social omsorg.
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