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Yttrande

Adress

Storgatan 15
Diarienummer

Till

ÖFN-2020-155

Kommunstyrelsen

Remiss gällande förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
STK-2020-790

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden ser positivt på förslaget till ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer och på införande av föreslagen klimatväxlingsmodell. Då förslaget om förmånscykel enbart avser anställda och överförmyndarnämnden inte har några anställda, avstår
överförmyndarnämnden från att lämna yttrande i denna del av remissen.

Yttrande

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode
män och förvaltare. Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation och driften av överförmyndarverksamheten ligger på enheten för överförmyndarärenden, under avdelningen för boende, service och tillsyn i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Överförmyndarnämnden har alltså inga anställda. I den del som förslagen i
remissen avser medarbetare, omfattas medarbetarna på enheten för överförmyndarärenden
av yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Överförmyndarnämnden ser positivt på att en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer föreslås, med syfte att minska klimatpåverkan och öka kostnadseffektiviteten. Nämnden anser att det är viktigt att ha policyn att alltid först undersöka möjligheterna att genomföra möten digitalt, innan resa väljs. Det är också i enlighet med Malmö stads budgetmål om
att vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser att vid resa alltid välja
det färdsätt som har lägst miljöbelastning. För att hålla nere kostnaderna är det även viktigt
att resor bokas i god tid. Det är likaså viktigt att Malmö stads varumärke vårdas och att de
resor som genomförs är säkra. Nämnden ser positivt på att resepolicyns efterlevnad föreslås
följas upp årligen i den interna kontrollen samt via en kommungemensam uppföljning.
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Överförmyndarnämnden ser även positivt på förslaget till klimatväxlingsmodell, då det syftar
till att minska klimatutsläppen, sänder en tydlig signal om Malmö stads ställning i frågan om
minskade klimatutsläpp och sannolikt kommer att medföra att kostnaderna sjunker genom
hållbart resande. Nämnden ser positivt på att man väljer en klimatväxlingsmodell, där klimatväxlingspengarna i första hand används till subventionering av medarbetarnas kollektivtrafikresande i tjänst, istället för att medlen som vid klimatkompensation hamnar hos en annan aktör. Det är positivt att man har tittat på andra organisationer, kommuner och regioner
som har infört klimatväxlingsmodeller samt att man har dragit lärdom av dessa erfarenheter
innan man tagit fram förslaget till klimatväxlingsmodell för Malmö stad.
Förslaget avseende förmånscykel avser enbart anställda i Malmö stad. Då överförmyndarnämnden inte har några anställda, avstår nämnden från att avge yttrande i denna fråga.
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