Remissvar
Vårdförbundet är i huvudsak positiv till Stadskontorets förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel.

Allmänna synpunkter
Vårdförbundet uppskattar att Malmö stad tar aktivt ansvar för miljön genom en tydlig och
genomtänkt mötes- och resepolicy men vi har vissa synpunkter.
Självklart ska vi undvika att resa med flyg, om det går. Det kan finnas situationer där förbindelser
med tåg är omöjliga och i detta fall ska det efter bedömning kunna vara möjligt att resa med flyg. Att
använda egen bil ska undvikas så långt det går, att gå, cykla eller åka kollektivt ska alltid vara första
alternativet, men de som arbetar kvällar eller nätter eller “på andra sidan stan” och som inte vågar
eller kan cykla eller promenera i skumma eller farliga kvarter måste kunna lösa även sin vardag. Har
man sin arbetsplats som skolsköterska tex i Tygelsjö och måste närvara på möte med förvaltningen
eller medicinskt ledningsansvarig på Rönnen, Värnhem och sedan återgå i tjänst efter två timmar är
det orimligt att resa och förlora så mycket tid. Barnomsorgen medger inte förseningar med samma
tid och egen bil är en förutsättning för att klara av att hämta barnen i tid. Det är önskvärt att bilen i
dessa fall uppfyller Malmö stads krav, så gott det går.
Sträckan 5 km ska va ett riktmärke men dagen för Vårdförbundets medlemmar kan innebära flera
kortare resor men kort tidsintervall som tillsammans kanske endast innebär 4,9 km resor.

Varje förvaltning SKA erbjuda säker cykelparkering och gärna dusch och ombytesmöjligheter.
Vårdförbundet anser inte bör är tillräckligt. Det måste gå att låsa in sin cykel på ett säkert sätt.

Vårdförbundet har inga synpunkter på förslag till klimatväxling.

Förmånscykel
Det är upp till varje medlem att själv avgöra om man behöver eller har råd till en förmånscykel och
Vårdförbundet anser att erbjudandet gör Malmö stad till en attraktiv arbetsgivare.
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