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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-08 kl. 13:00-13:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Göranson (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-05-14

Protokollet omfattar

§109
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Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att
tillsammans med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram
en ny resepolicy

STK-2019-104
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. I
uppdraget ingår även att utreda möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell.
I detta ärende föreslås kommunstyrelsen godkänna ett uppdragsdirektiv för uppdraget.
Förslaget innebär att en kartläggning och utredning ska genomföras i syfte att revidera
resepolicyn samt utreda möjligheten till en klimatväxlingsmodell i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till projektdirektiv avseende kartläggning och
utredning av Malmö stads resepolicy.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar ett tillägg med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 april 2019, § 248. Yrkandet avser ett tillägg i
utredningsdirektivet på sidan 4 under punkten 3, att också ta hänsyn till resepolicyn i relation
till kommunens ekonomi samt medarbetarens familjesituation och möjlighet att resa med
andra färdsätt än det snabbaste.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 9.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

HR-strategiska avdelningen, servicenämnden, miljönämnden
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190423 §248 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190423 Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt
kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med stöd av
miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad
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reservation
Bilaga 8

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 6: Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt
kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med
stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Vi yrkade att på sidan 4 i "Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad" under punkt 3, lägga till i
utredningsdirektivet att hänsyn ska även tas till kommunens ekonomi samt medarbetarens
familjesituation och möjlighet att resa med annat färdsätt än den snabbaste.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-104
Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Sverigedemokraterna yrkade bifall till moderaternas tillägg som lyder:
Håkan Fäldt (M) yrkar att på sidan 4 i "Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad" under punkt 3,
lägga till i utredningsdirektivet att hänsyn ska även tas till kommunens ekonomi samt medarbetarens
familjesituation och möjlighet att resa.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

