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Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel

STK-2020-790
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy.
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 (STK-2019-104) att en kartläggning och utredning
ska genomföras med syfte att, utifrån resultat av efterlevnad, revidera resepolicyn och
riktlinjer samt utreda möjlighet till klimatväxlingsmodell.
Som en första del i uppdraget med att revidera resepolicyn togs rapporten ”Uppföljning av
nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell”
fram. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten i november 2019 (STK-20191249).
Rapporten presenterade en uppföljning av resepolicyn, förslag på fortsatt arbete som
framgångsfaktorer för hållbara resor och möten samt förutsättningar för en
klimatväxlingsmodell i Malmö stad. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten i
november 2019 (STK-2019-1249).
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.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar, utan eget ställningstagande, förslag till ny
mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer på remiss till samtliga nämnder, bolag
och berörda fackförbund med svar till stadskontoret senast den 2 oktober 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar, utan eget ställningstagande, förslag till
modell för Malmö stad att genomföra klimatväxling samt förslag till miljö- och
hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads
medarbetare på remiss till samtliga nämnder och berörda fackförbund med svar till
stadskontoret senast den 2 oktober 2020.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Kommunal
Saco
LR Saco
Lärarförbundet
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Vision
Vårdförbundet
Ledarna
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

