2020-09-21

Svar på remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, STK-2020-790

Efter att ha tagit del av utredningen avseende förslag till mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer tycker vi som bolag att förslaget i grunden är bra och
framför allt nödvändigt. Vi kan också konstatera att man tänker väldigt mycket
förvaltning när man formulerar sig i förslaget vilket på ett sätt gör oss något
exkluderade. Det är därför inte lätt att veta om man menar, både bolag och
förvaltning, eller bara förvaltning när man bara skriver förvaltning.
Inom bolaget gör vi väldigt få inrikes resor. Däremot gör vi väldigt många resor
lokalt vilket har gjort att vi idag har ett speciellt avtal med Skånetrafiken som
kraftigt förenklar resandet. Detta gäller främst vid myndighetsutövningen men
påverkar också våra mötesresor.
I förslaget nämns att man alltid ska undersöka möjligheten att genomföra
mötena digitalt. Där står också att Malmö Stad tillhandahåller utrustning och
utbildningen vilket jag utgår även kan komma oss till del. Typen av utrustning
nämns inte men tror det även gäller datorer mm men även
videokonferensanläggningar. Innebär detta att man kanske måste boka
speciella möteslokaler för just dessa möten. Vi har nämligen inte tillgång till
Komin! Videokonferensanläggning är något som vi inte kommer att ha behov
av så ofta och blir därför en stor investering för oss mindre bolag.
I förslaget står där tydligt hur man ska beräkna den totala restiden för
inrikesresor eller internationella resor. Där står dock inget om när det
eventuellt kan vara försvarbart att flyga istället för alternativa färdsätt. Hade
kanske varit bra med någon form av inriktning hur man tänker kring detta när
det inte går att ha ett resfritt möte.

När det gäller området logi så upphandlas tjänsten och alla våra bokningar görs
från den upphandlande reseleverantören. I förslaget nämns också att man ska i
första hand välja boende med hög miljöprofil mm. Dessa krav borde kanske
sättas i samband med upphandlad leverantör då det för oss enskilt kan vara
svårt att försäkra sig om de nämnda punkterna. Hur ska vi veta om man visar
en positiv syn på jämställdhet och mångfald?
Avslutningsvis är det viktigt att Malmö Stad årligen kommunicerar ut på vilket
sätt och hur stor miljöpåverkan vi har haft och hur det ser ut efter denna
mötes- och resepolicyns genomförande. Tror också det kan vara värdefullt att
få någon ekonomisk uppföljning på eventuella besparingar staden gjort. Allt för
att kunna motivera chefer och medarbetare att följa dokumentet.
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