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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:40

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§275

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................

Martin Molin (C)

…………………………………
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§

275

Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötes- och
resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK2020-790

SBN-2020-638
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen, tagit fram
ett förslag till en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer och ett förslag till en
modell för Malmö stad att genomföra klimatväxling samt ett förslag till en miljö- och
hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads medarbetare.
Remissen avser yttranden för dessa tre förslag.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar på att nämnden i sitt yttrande ska föreslå
följande ändringar i resepolicyn: Ändra från att tåg alltid ska gälla istället för flyg till att flyg
kan vara aktuellt med hänsyn till den anställdas förutsättningar. Ta bort förslaget att
förvaltningen ska informera de anställda om alternativa pendlingsvägar till jobbet. Gör en
omvärldsanalys kring klimatväxling för att se vilken nivå andra kommuner som arbetar med
frågan har kommit fram till är passande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Mats Brogrens
(M) ändringsyrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att nämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen förorda ett
påslag om 100% på flygresor istället för det föreslagna 50%.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP)
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på av Mårtens Espmarkers (MP)
yrkande om påslag om 100% för flygresor och sitt eget och Lars Hellströms (L)
avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit Mårten Espmarkers ändringsyrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) yrkande
och sitt eget och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit
Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Mårten Espmarker (MP) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 275a.
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Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 275b.
Mikael Andersson (V) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 275c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Remiss angående mötes- och resepolicy,
klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Remiss angående mötes- och resepolicy,
klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

Bilaga § 275a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel, STK-2020-790
Diarienr: SBN-2020-638
Miljöpartiet ställer sig positiv till resepolicyn som helhet. För att ställa om vårt
samhälle måste vi resa mer hållbart. Därför anser vi att den klimatväxlingsmodell som
föreslås i resepolicyn är positiv. Däremot anser Miljöpartiet att det påslag som lagts på
flygresor (50%) är för lite. Vi yrkade på mötet att remissen istället skulle förorda ett
påslag om 100%. Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss
mot den delen av beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo

Bilaga § 275b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 19 – Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötesoch resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel,
STK2020-790
SBN-2020-638
I detta ärende behandlar vi en remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till mötesoch resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag
avseende förmånscykel.
I detta förslag så lyfts det fram väldigt tydligt att man vill minska användandet av flyg
bland anställda av Malmö Stad, utan tydlig möjlighet till undantag. Det skrivs från ett
miljöperspektiv där det tas väldigt lite hänsyn till arbetsmiljön för den anställde.
Det lyfts att tex vid flygresor till Stockholm som är majoritet av flygresorna att tåg ska
användas istället utan undantag.
Förslaget påverkar i väldigt stor utsträckning våra anställda och deras arbetsmiljö,
samt deras möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Att tex ta nattåget till Stockholm
betyder för många att det blir svårt att hämta och lämna sina barn på skolan.
Det kan även få konsekvenser där Malmö Stad inte är representerade på viktiga
sammankomster runt om i Sverige samt Europa när man istället väljer att avstå från
resan på grund av dess tidskrävande karaktär eller att delta digitalt vilket också
begränsar möjligheterna till meningsutbyte och relationskapande med andra
organisationer och individer.
Förslaget innehåller även en klimatväxlingsmodell där resor med flyg och bil ska
innebära att straffavgifter tas från förvaltningens budget och överförs till en kommunal
pott för att gynna hållbart resande. Målsättningen är att styra bort från onödiga flygoch bilresor, men risken är att pengar som budgeterats till förvaltningens
grundändamål och kommunens kärnuppgifter istället går till helt andra utgifter. För att
modellen med klimatväxling ska få önskad effekt, utan att riskera att vissa förvaltningar
som har stort behov av resande belastas onödigt mycket, bör en omvärldsanalys göras
för att studera vilken nivå andra kommuner som arbetat med modellen har kommit fram
till är optimal. En hög avgift som saknar grund är inte verkningsfull klimatpolitik, utan
bara ett självgott slag i luften.
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Med anledning av ovanstående resonemang yrkade Moderaterna och Centerpartiet på
följande justeringar:
•
•
•

Ändra från att tåg alltid ska gälla istället för flyg till att flyg kan vara aktuellt med
hänsyn till den anställdas förutsättningar.
Ta bort förslaget att förvaltningen ska informera de anställda om alternativa
pendlingsvägar till jobbet.
Gör en omvärldsanalys kring klimatväxling för att se vilken nivå andra
kommuner som arbetar med frågan har kommit fram till är passande.

Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-23
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 275c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende:17: SBN-2020-638

Remiss från kommunstyrelsen – Förslag till mötes och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel,
STK-2020-790

Vi Sverigedemokrater anser att en mötes- och resepolicy kan vara bra att luta sig
emot. Däremot ser vi denna som alltför långtgående, den får inte kunna fungera in
absurdum.
Bedriva cykelleasing i kommunens regi, kan heller inte vara ekonomiskt optimalt. Vi
tror att medarbetarna klarar detta bättre och billigare om de vill hyra sin cykel.
Interna straffavgifter innebär bara en kostsam rundgång av våra skattepengar.
Klimatväxlingsmodellen tar inte hänsyn till kostnadsökningar, i form av fler arbetstimmar kommer gå åt till resor. Interna extradebiteringar är slöseri med skattemedel.
Vi förutsätter att anställda i Malmö stad redan väljer det färdmedel som är effektivast;
tidsmässigt, kostnadsmässigt och klimatvänligast.
Är det inte lite magstarkt i dessa coronatider, att med att med straffavgifter subventionera kollektivtrafikresande.

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

