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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:45

Plats

Triangeln 1&2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Gustav Svanborg Edén (personalrepresentant, Vision)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-06

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§320
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§

320

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

TN-2020-2271
Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till en ny mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, ett förslag till en klimatväxlingsmodell och ett förslag avseende
förmånscykel. Förslagen syftar till att stötta Malmö stads klimatväxling, liksom till miljö- och
hälsofrämjande åtgärder för stadens anställda.
Förslagen har utarbetats av Kommunstyrelsen, då i samarbete med Servicenämnden och med
stöd av Miljönämnden. Tekniska nämnden har att ta ställning till samtliga förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag
till yttrande genomföra följande ändringar:




På lämpligt ställe i yttrandet ska framgå att Tekniska nämnden är av uppfattningen att
klimatväxlingsmodellen bör medföra att en avgift om 100 procent läggs till på
resekostnad som belastar berört kostnadsstället, detta istället för den avgift om 50
procent som är fallet i Stadskontorets förslag.
På lämpligt ställe i yttrandet ska framgå att Tekniska nämnden är av uppfattningen att
det åt Malmö stads bolag bör uppdras att anamma modell motsvarande
klimatväxlingsmodell för stadens nämnder, om än anpassade efter bolagens
respektive verksamheter.

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) respektive Stefan Plath
(SD), att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande vari framgår
att Tekniska nämnden anser att förslag till ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
respektive förslag till klimatväxlingsmodell, bör avslås, medan förslag avseende
förmånscykel bör bifallas.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget respektive Håkan Linnés (L)
yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande utgör huvudförslag.
Tekniska godkänner följande voteringsproposition:
Ordföranden ställer först Stefana Hotis (MP) yrkande mot Håkan Fäldts (M)
m.fl. yrkande för att utse motförslag till eget respektive Håkan Linnés (L) huvudförslag.
Ordförandens respektive Håkan Linnés (L) yrkande ställs därefter mot det yrkande som av
Tekniska nämnden utses till motförslag.
Den som biträder ordförandens respektive Håkan Linnés (L) yrkande röstar ja.
Den som biträder det yrkande som av Tekniska nämnden utses till motförslag röstar nej.
Ordföranden ställer Stefana Hotis (MP) yrkande mot Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande och
finner att Tekniska nämnden beslutat att utse Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande till motförslag.
Ordföranden ställer eget respektive Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M) m.fl.
yrkande.
Voteringsresultat
Tekniska nämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla ordförandens
respektive Håkan Linnés (L) yrkande. Se bilagd voteringslista, § 320a.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser bifall till att utse
Håkan Fäldts (M) m.fl. yrkande som motförslag. Se bilagd reservation, § 320b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg
(C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande. Se bilagd reservation, § 320c.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 320d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G--Tjänsteskrivelse TN 200923 Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Förslag till yttrande TN 200923 Remiss angående förslag till mötes- och och
resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag
avseende förmånscykel
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Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Följebrev till remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK2020-790
Protokollsutdrag KSAU §421 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-23

Tekniska nämnden
Voteringslista: §320

Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK-2020-790, TN-2020-2271
Ärende:

Voteringslist(or)
§ 320a
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Yvonne Olsson (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Susanna Lundberg (V), Ledamot
Lars-Göran Jönsson (M), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Henrik Malmberg (C), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Fehim Yilmaz (S), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
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0
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bilaga § 320b
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Remiss angående förslag till mötes-och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag på klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Diarienr: TN-2020-2271
Miljöpartiet har drivit fram en översyn av resepolicyn samt ett införande av
klimatväxlingsmodell. Vi anser att policyn och riktlinjerna till stor del är bra och
har ett tydligare klimatperspektiv jämfört med den nuvarande policyn. Vi anser
dock att policyn kan bli ännu skarpare.Under förslaget till klimatväxlingsmodell
yrkade vi på att påslaget på avgiften för klimatskadliga resor med till exempel
flyg skulle uppgå till 100% istället för det föreslagna 50%. Detta för att skapa ett
ännu starkare incitament för Malmö stads medarbetare att välja tåg framför
flyg.
Vi yrkade också på att Malmö stads bolag bör uppdras att anamma modell
motsvarandeklimatväxlingsmodell för stadens nämnder, om än anpassade efter
bolagens respektive verksamheter. Tyvärr valde en majoritet av nämndens
ledamöter att avslå våra yrkanden och inte inkorporera dem i huvudförslaget. Vi
har därför valt att reservera oss i den delen.
Vi valde dock att ställa oss bakom styrets ursprungliga förslag då vi anser att det
var bättre än Moderaternas förlsag. Med detta sagt så anser vi att det
fortfarande finns utrymme för dom styrande partierna att annama Miljöpartiets
förslag i vidare behandling av ärendet i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. I tidigare underlag kunde vi utläsa att Malmö stad
anställda och förtroendevalda flyger motsvarande 37 jordvarv bara på sträckor
motsvarande Malmö -Stockholm. Detta vittnar om en organisationskultur med
bristande klimatperspektiv. För att vi på allvar ska kunna dra ner
koldioxidutsläppen och minska den globala uppvärmningen behövs en offensiv
klimatpolitik. Om det nuvarande styret menar allvar med sitt nya klimatmål
behöver de våga ha en politik som stödjer detta hela vägen.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo

bilaga §320c
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Reservation
§ 320 Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel.
Den av stadskontoret föreslagna mötes- och resepolicyn ger dessvärre mycket i övrigt att önska.
Konsekvensen, om förslaget genomförs, blir att personalens och politikernas möjlighet att delta på
konferenser, studiebesök och andra arrangemang kraftigt beskärs. I förslaget väljer stadskontoret
att inte ta hänsyn till de anställdas familjesituation när man för t ex. resor till Stockholm
skriver ”tåg ska alltid väljas” oaktat resenärens möjlighet att vara frånvarande från hemorten den
eller de extra nätter som en tågresa kan innebära.
Fysiska möten är oftast utvecklande och kontaktskapande. Vi moderater och centerpartister vill
betona vikten av att lära av andras goda idéer och av deras misstag. För att kunna göra detta måste
både anställda och politiker få möjlighet att resa och vid dessa resor välja det transportsätt som
innebär att resan blir möjlig att göra samtidigt som livspusslet fungerar. Det innebär självklart att
resor med tåg många gånger kan vara att föredra, men får inte anges som ett skallkrav.
Med detta sagt vill vi betona vikten av att bara resa om och när det behövs. Bra utformade resor är
av godo medan onödiga resor inte blir bättre av att de företas med tåg. En onödig resa ska aldrig
ske, oberoende av färdsätt.
En del i förslagt som vi däremot är positiva till är förslaget om förmånscykel, som vi gärna ser
införs när detta är möjligt. Däremot ser vi ingen fördel med att skapa en klimatväxlingsmodell.
Vi anser att nämnderna ska bedriva verksamhet för de kommunbidrag som nämnden beviljas av
Kommunfullmäktige, inte att delar av detta kommunbidrag ska fonderas eller omfördelas till andra
nämnder baserat på tjänstemännens möjligheter att resa på det ena eller andra sättet.
Sammanfattningsvis anser vi att stora delar av förslaget måste arbetas om. Vi yrkar därför att
Tekniska nämnden avger yttrande till Kommunstyrelsen vari framgår att förslaget till ny mötesoch resepolicy respektive förslag till klimatväxlingsmodell ska avslås, medan förslaget om
förmånscykel bör bifallas
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg (C)

bilaga § 320d
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2020-2271

Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel, STK-2020-790
Sverigedemokraterna anser att en onödig resa alltid är en onödig resa oavsett
färdmedel. Människor måste dock kunna träffas på kurser, konferenser och
studiebesök och därför är det viktigare att behovet av resan prövas och inte
färdmedlet. Olika människor har olika behov och att då tvinga alla att använda tåg via
den kategoriska tesen ”tåg ska alltid väljas” är helt enkelt fel. Fysiska möten skapar
kontakt mellan människor och därför motsätter vi oss kravet om att digitala möten
alltid ska vara första val.
Sverigedemokraterna önskar att en riskanalys görs, som belyser hur alla förslagen i
remissen påverkar arbetstagaren ur ett hälsoperspektiv. Vi anser att förmånscyklar är
ett bra förslag, dock behövs även här en individuell prövning vilken typ av cykel som
ska erbjudas eftersom alla människor är olika och har olika behov.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

