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Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell

STK-2019-1249
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att ta fram en ny resepolicy och
även utreda möjlighet till klimatväxlingsmodell. Nuvarande resepolicy med tillhörande
riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige år 2010.
Kommunstyrelsen godkände i maj förslaget till uppdragsdirektiv, STK-2019-104. Direktivet
föreskriver att en kartläggning av efterlevnaden av nuvarande resepolicy och riktlinjer ska
göras. Kartläggningen ska innehålla lokala, nationella och internationella tjänsteresor.
Omvärldsbevakning ska genomföras. Nuvarande resepolicy och riktlinjer för Malmö stad ska
granskas i relation till medarbetares arbetsmiljö, jämställdhetsperspektivet samt kollektivavtal.
Utredning av möjlighet till klimatväxlingsmodell ska genomföras. Systemstöd och uppföljning
avseende resehantering ska granskas. Resultatet inklusive förslag till fortsatt arbete redovisas
till kommunstyrelsen.
I föreliggande delrapport redovisas genomförd uppföljning, förslag till fortsatt arbete
inklusive förslag till framtagande av ny rese- och mötespolicy samt tänkbara möjligheter till
klimatväxlingsmodell.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets redovisning i rapporten ”Uppföljning av
nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till
klimatväxlingsmodell” och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta genomföra planerade åtgärder för att ta
fram en ny rese- och mötespolicy med de tillägg och förändringar rapporten
beskriver. Återrapportering april 2020.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta arbetet med i rapporten föreslagen
klimatväxlingsmodell. Återrapportering april 2020.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att genomföra planerade åtgärder enligt förslagen.
Återrapportering i april 2020.
Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 3 och 4.
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Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"5. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inriktningen i den fortsatta utredningen är att flygresor
till Stockholm upphör."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och avslag på
beslutspunkt 3 och föreslår istället ett nytt förslag på beslutspunkt 3 enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen ger Miljöförvaltningen och Stadskontoret i uppdrag att vid framtagande av ny rese- och
mötespolicy också ta fram en uppföljningsmodell av densamma."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag
på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande på beslutspunkterna 3 och 4 och Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande av en
beslutspunkt och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande på beslutspunkt 3 och yrkande
om ett nytt förslag på beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 2.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 4.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 191111 §616
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag
till fortsatt arbete och möjlighet till klimatväxlingsmodell
Rapport - Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Ärende: STK-2019-1249
Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt möjlighet till
klimatväxlingsmodell
Klimatväxlingsmodellen som föreslås i rapporten ”Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till
fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell” innebär att alla som betalar, arbetar inom eller
tar del av den kommunala välfärden, ska straffas när tjänstepersoner och politiker väljer att flyga eller
åka taxi.
Tjänsteresor som har en hög klimatpåverkan ska beläggas med en intern avgift, som ska betalas av
skattebetalarna, trots att det är en viss tjänsteperson och politiker som valt att flyga. Den så kallade
”flygskammen” läggs på skattebetalarna trots att det inte är de som flugit.
Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att resurser som har avsatts till en viss verksamhet
kan hamna i ett klimatväxlingskonto för att tjänstepersoner och politiker väljer att flyga eller åka taxi.
Resurser slussas omkring och välfärden urholkas för att klimatvänliga resor ska subventioneras. Inga
nya resurser tillkommer utan det som hamnar i klimatväxlingskontot är resurser som har avsatts för
skolan, äldreomsorgen eller LSS-boenden.
Vi yrkar avslag på beslutssats 3 och 4.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 3
Reservation
Kommunstyrelsen , 2019-11-13
Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell
Diarienr: STK-2019-1249
Miljöpartiet har varit med och drivit på en översyn och efterlevnad av
resepolicyn samt ett införande av klimatväxlingsmodell. I underlaget kan vi
utläsa att Malmö stad anställda och förtroendevalda flyger motsvarande 37
jordvarv bara på sträckor motsvarande Malmö -Stockholm. Det är skandalöst
och vittnar om en organisationskultur med bristande klimatperspektiv. För att
vi på allvar ska kunna dra ner koldioxidutsläppen och minska den globala
uppvärmingen 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.
Vi är också förvånade över att Vänsterpartiet inte stödjer klimatväxlingsåtgärder
trots att de har visat sig effektiva i andra kommuner och att Vänsterpartiet i
andra kommuner har röstat för den här typ av modeller.
Miljöpartiet yrkade därför att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att
inriktningen i den fortsatta utredningen är att flygresor till Stockholm upphör.
Då vårt tilläggsyrkande inte fick gehör reserverar vi oss i den delen av ärendet.
För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 4

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-11.13: Ärende 11. Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete
samt möjlighet till klimatväxlingsmodell

Vi yrkade avslag på att arbetet med en klimatväxlingsmodell ska införas. Vi anser att det
viktiga är att policyn följs och resorna med flyg kraftigt minskas. Vi ville istället för en
klimatväxlingsmodell ha en bindande policy, en klimatväxlingsmodell minskar inte utsläppen.
Vi tror inte på en modell där en avgift skulle styra bort valet av flyg när det gäller kommunala
pengar. Det kanske fungerar när personer betalar ur egen kassa. Vi stödde också bifall till det
yrkande som MPs framförde om en inriktning att flygresor till Stockholm ska upphöra
Då våra yrkanden föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-11-13
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030, den mest ambitiösa agendan
för hållbar utveckling någonsin. I Malmö stad arbetar vi med Agenda 2030 som
ledstjärna eftersom de globala utmaningarna speglas väl även på lokal nivå.
Agenda 2030 med sina 17 Globala mål väger samman de tre dimensionerna av
hållbar utveckling, den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska, genom
att visa sambanden och förklara komplexiteten dem emellan.
Malmö stad har i Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 som mål att vår
egen organisation ska vara klimatneutral år 2020. Som en del i detta har Malmö
stad skrivit på uppropet ”100 procent fossilbränslefritt Skåne till 2020” som
drivs av Klimatsamverkan Skåne. Syftet med uppropet är att få kommuner,
organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på
klimatet.
I Miljöprogrammets handlingsplan finns en rad åtgärder som är direkta steg
mot en fossilbränslefri kommun. Region Skånes mål är att Skåne ska vara fritt
från fossila bränslen i transportsystemet år 2020. Att uppnå dessa målsättningar
är en stor utmaning. För att möjliggöra detta på nationell och regional nivå
krävs att kommunerna tar en ledarroll och går i bräschen för den omställning
vi står inför.
Klimatpåverkan och trängsel i städer, på vägar och i luften gör att behovet av
att följa upp resandet ökar. Vinsterna är flera. En resepolicy kan bidra till
ekonomiska besparingar, miljövinster, bättre hälsa och ökad trafiksäkerhet
samt bättre goodwill och ett starkare arbetsgivarvarumärke.
Malmö stads kostnader för resor i tjänsten under 2018 var omkring 20 miljoner
kronor. Genom att förändra våra res- och mötesvanor kan vi – förutom att
minska klimatpåverkan – bidra till en minskning av stadens kostnader. En av
de faktorer som påverkar våra resvanor är nuvarande regelverk kring
färdtidsersättning. En övergång till resfria (digitala) möten skulle, förutom att
minska klimatpåverkan och kostnader, även reducera påverkan på
medarbetarnas privatliv. Detta då digitala möten sker på hemmaplan och
därmed varken belastar medarbetarens lediga tid eller genererar kostnader för
resor, traktamente eller hotell.
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare erbjuds goda
anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Malmö stad ska ge förutsättningar
för medarbetare att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv och ska, genom
aktiva åtgärder, verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund1. Resepolicyn har därmed en viktig uppgift i att skapa lika
förutsättningar för alla vid resor i tjänsten.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
1
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Malmö stad har sedan 2010 en gemensam resepolicy som gäller för alla
anställda inom kommunen. Policyn tydliggör medarbetares, chefers och
nämnders ansvar vad gäller resande. Den nu gällande resepolicyn med
tillhörande riktlinjer togs fram av gatukontoret i samarbete med stadskontoret
och antogs av kommunfullmäktige i december 2010.
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 och även utreda möjlighet till
klimatväxlingsmodell.
I uppdragsdirektivet som kommunstyrelsen beslutade om i maj 2019 framgår
att ”En kartläggning och utredning ska genomföras med syfte att, utifrån
resultat av efterlevnad, revidera resepolicyn och riktlinjer samt utreda möjlighet
till klimatväxlingsmodell.” Vidare framgår att ”Flertalet HR-processer och
andra berörda områden såsom aktiva åtgärder och systemstöd avses att
involveras i arbetet med att undersöka behovet av ny resepolicy, för att belysa
olika perspektiv på frågor inom området tjänsteresor.”
I denna rapport redovisas genomförd uppföljning, förslag till fortsatt arbete
med framtagande av en ny rese- och mötespolicy samt tänkbara möjligheter till
klimatväxlingsmodell.
En gemensam policy är ett dokument som klargör kommunfullmäktiges
förhållningssätt. Syftet med en resepolicy är att tydliggöra ansvaret för att göra
mer hållbara val vid möten inom och utom Malmö stad.
Syftet med den här rapporten är att, utifrån den kartläggning som gjorts av
rese- och mötesvanor inom Malmö stad och i omvärlden, beskriva hur
arbetsgruppen ser att arbetet med en reviderad resepolicy och en
klimatväxlingsmodell bör fortsätta.
Rapporten ska ge beslutsunderlag vad gäller innehåll och utformning av en
reviderad resepolicy, föreslå hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas för
hållbara resor och möten samt beskriva möjlig modell avseende klimatväxling.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut bildades i juni 2019 en arbetsgrupp med
representanter från stadskontoret, miljöförvaltningen och serviceförvaltningen.
Arbetsgruppen består av Ellenor Modig och Ann Peter, HR-avdelningen på
stadskontoret, Maria Appelkvist, ekonomiavdelningen på stadskontoret, Lotta
Hansson och Anna Lindblad, miljöstrategiska avdelningen på
miljöförvaltningen och Lars Ahlström, kommunteknik på serviceförvaltningen.
Som stöd har arbetsgruppen haft systemförvaltare Henrik Terje och Anneli
Molin, HR-service på serviceförvaltningen.
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Arbetsgruppen har träffats eller haft digitala möten ungefär varannan vecka
med undantag för semesterveckorna, det vill säga 10 gånger innan rapportens
färdigställande i början på oktober.
En styrgrupp är tillsatt och avstämning med styrgruppen har skett vid två
tillfällen. Styrgruppen består av Carina Tempel, HR-direktör stadskontoret,
Maria Kellerman, HR-strateg/enhetschef stadskontoret, Olof Liungman,
avdelningschef miljöförvaltningen, Marcus Christensson, avdelningschef
serviceförvaltningen och Jonas Rosenkvist, avdelningschef intern ledning och
stöd stadskontoret.
I rapporten presenteras arbetsgruppens förslag till fortsatt arbete utifrån
resultatet av uppföljningen liksom en redogörelse för vilka möjligheter till
klimatväxlingsmodell som arbetsgruppen funnit. Arbetsgruppen kommer
utifrån beslut i kommunstyrelsen att arbeta vidare med att ta fram en reviderad
resepolicy med en plan för implementering samt säkerställa att det finns
systemstöd för uppföljning och resehantering.

Tjänsteresor regleras av bland annat inkomstskattelagen (1999:1229),
arbetstidslagen (1982:673), allmänna bestämmelser och traktamentsavtal.
Tjänsteresor berörs också av såväl kommunallagens (2017:725) bestämmelser
om god ekonomisk hushållning, som av arbetsmiljölagen (1977:1160). Även
föräldraledighetslagen (1995:584) och diskrimineringslagen (2008:567) kan
påverka tjänsteresor.
Inom Malmö stad finns flera styrdokument och rutiner som indirekt eller
direkt styr och vägleder medarbetare och chefer i frågor som är kopplade till
tjänsteresande. Det är till exempel Malmö stads resepolicy (som är i fokus för
den här utredningen), Miljöbilsstrategi, Samverkansavtal Malmö stad, Malmö
stads personalpolicy, Policy för alkohol vid representation i Malmö stad och
Riktlinjer avseende alkohol och droger. Det finns också ett politiskt beslut att
omsätta Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling till en
Malmökontext, en lokal Agenda 2030. Många av målen och delmålen i Agenda
2030 kan påverka, och påverkas av, hur staden agerar i fråga om tjänsteresor.

Malmö stads resepolicy avser tjänsteresor och gäller kommunens alla
medarbetare. Med det avses medarbetare, förtroendevalda2 och motsvarande i
helägda bolag.

Kommunallagen 4 kap. 1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som
anges i 2 § första stycket samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen,
förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund.
2
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En arbetsresa är en resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och
tjänstestället, dvs en privat resa. Med tjänsteresa avses normalt sådana resor
som en anställd gör i tjänsten på arbetsgivarens uppdrag eller som i övrigt är
nödvändiga för att utföra arbetsuppgifterna. Begreppet tjänsteresa omfattar
sådana resor som, inom ramen för respektive tjänst eller uppdrag, görs till
möten, konferenser, utbildningar och andra event som är lokaliserade till annan
plats än arbetets ordinarie tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe avses den
geografiskt begränsade arbetsplats där arbete normalt utförs.
Resor som görs dagligen eller kontinuerligt inom arbetsplatsens närområde,
som en del i medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter benämns som
förflyttning, eller transportresa, i tjänsten. Till exempel gäller det ordinarie
arbetsuppgifter för medarbetare inom vård- och omsorgsverksamhet och
vaktmästare.
Tjänsteresor kan ske under eller utanför arbetstid. Om resan sker utanför den
schemalagda arbetstiden definieras tiden som färdtid. Under färdtid utges
färdtidsersättning som kompensation för att arbetstagares fritid tas i anspråk.
Arbetstid är den tid medarbetaren är schemalagd på ett arbetspass. Malmö stad
rekommenderar att ett arbetspass inte ska överstiga 10 timmar. All tid som inte
räknas som arbetstid ska betraktas som ledighet. Arbetstidslagen innehåller en
regel om minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om
tjugofyra timmar (dygnsvila). Dygnsvilan kan vid planerad förläggning eller
oförutsedda händelser omfatta färre timmar.
Färdtid är inte arbetstid i kollektivavtalets mening och är inte heller
mertid/övertid i arbetstidslagens mening när den ersätts med
färdtidsersättning. Färdtidsersättning utges för inrikes och utrikes resa i
tjänsten, dvs en resa till ett annat ställe än där medarbetaren normalt utför sina
arbetsuppgifter.
Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan kl. 22.00 och kl. 06.00 då
arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet. Det innebär att en tjänsteresa
som görs med nattåg sker utan kompensation till medarbetaren under tiden
22:00-06:00.
Grundprincipen är att arbetsgivaren står för kostnader som medarbetaren har i
samband med resa i tjänsten. Vid beräkning av kostnaderna ska såväl
resekostnader som kostnader för den tid som går åt för resan beaktas. Ibland
kan högre kostnad vara försvarlig med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet.
Reglering avseende färdtid
Regleringen avseende ersättning och kompensation är normativ och den
återfinns i AB § 24 samt i centrala och lokala protokollsanteckningar med
samtliga fackliga organisationer utom Kommunal och Lärarorganisationerna.
För att kunna göra en avvikelse – som att skifta ekonomisk ersättning mot tid 6 │

måste det finnas stöd i kollektivavtalet. Eftersom Kommunal och Lärarorganisationerna står utanför denna möjlighet till avvikelse från AB § 24 är det
inte möjligt att göra avvikelser som berör alla medarbetare.
Att ett avtal är normativt betyder att vi inte kan göra avvikelser, inte ens till det
bättre, utan att göra oss skyldiga till kollektivavtalsbrott. Det finns, under vissa
förutsättningar, möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens
om att arbetstagaren i sin anställning får förtroende att själv disponera över sin
arbetstid. I Malmö stad har kommunens högsta chefer sådan förtroendearbetstid. En del av lärarnas arbetstid utgör förtroendearbetstid.
I det fall chef beordrar medarbetare att påbörja en resa vid en viss tidpunkt och
med anvisat färdmedel är resan inte att betrakta som genomförd på
medarbetarens fritid. Då ska resan betraktas som arbetstid och därmed ersättas
som det.

Arbetsgruppen har omvärldsbevakat i syfte att finna goda exempel hos andra
organisationer när det gäller resepolicy. Vi har bland annat läst nedanstående
dokument och försökt fånga upp viktiga delar att omsätta i en reviderad reseoch mötespolicy.
▪ Riktlinjer för Region Skånes möten och resor
▪ Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen
▪ Stockholms stad resepolicy
▪ Lunds kommun resepolicy
▪ Göteborgs stad resepolicy /resepolicy i praktiken
▪ Ulricehamns riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten
▪ Trafikverket – mötes- och resepolicy. Inspiration, fakta och exempel
▪ Reser offentlig sektor hållbart, + checklista (nätverket Schyst resande)
▪ ÅF resepolicy
▪ Havs- och vattenmyndigheten resepolicy
▪ Forskningsrapport Travel management och tjänsteresor med tåg (UU, P.
Gustafson och G. Bergström Casinowsky)
▪ Bli fossilbränslefri! Erfarenheter från tio framgångsrika kommuner (KFSK)
▪ Trafikverket Hållbart resande/REMM (resfria möten i myndigheter)
▪ REDI – handledning 10-stegsmetoden
▪ Malmö Works (ett företagsinitiativ för fler schyssta jobbresor drivs av
deltagare med stöd från Malmö stad och Skånetrafiken)
▪ Samverkansprojektet Klimatväxling i Skåne
▪ Fler vill bli fossilfria - Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner i 100 %
fossilbränslefritt Skåne

Tjänsteresor är många gånger en del av arbetet i Malmö stad. Hur vi reser ger
effekter såväl på miljön som på kommunens ekonomi – och påverkar synen
externt på varumärket Malmö stad. Hur vi reser ger också återverkningar för
hur Malmö stad betraktas som arbetsgivare. Det gäller både ur perspektivet
attraktiv arbetsgivare och ur ett arbetsmiljöperspektiv beroende på hur
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medarbetare uppfattar möjligheten att påverka sin situation. Även internt
påverkas synen på Malmö stad som varumärke genom att vi som medarbetare
tar med oss våra upplevelser in i privatlivet.
Uppföljningen visar att en av de vanligare tjänsteresorna är den som sker till
Stockholm för ett möte eller en konferens en (eller möjligen två) dagar. Det
finns olika alternativ vad gäller val av färdmedel. Exakta biljettpriser varierar
beroende på framförhållning och veckodagar, nedan används snittpriset på
Malmö stads Stockholmsresor under 2018.3 Tid och kostnad för transporter till
och från avrese- och ankomstdestination tillkommer, till exempel i form av
taxi, tåg och/eller flygbuss. En del av dessa transporter kan också generera
färdtid. Kostnad i form av traktamente kan tillkomma.
I exemplet nedan är mötestiden 09.00-16.00, medarbetarens arbetstid må-fre
08:00-17:00 och månadslönen är 35 000 SEK, vilket är beräkningsgrunden för
färdtidsersättningen4.
Alternativ 1: Tåg ToR mötesdagen
Avgår Malmö C 04:04 – Ankommer Sthlm C 08:35, restid 4:31 h
Avgår Sthlm C 17:05 – Ankommer Malmö C 21:25 restid 4:20 h
Biljettpris:
1116 kr
CO2-utsläpp:
0,002 kg
Färdtidsersättning:
952 kr (8,5 h)
Alternativ 2: Tåg upp, flyg ner mötesdagen
Avgår Malmö C 04:04 – Ankommer Sthlm C 08:35, restid 4:31 h
Avgår Bromma 17:25 – Ankommer Sturup 18:35, restid 1:10 h
Biljettpris:
1808 kr
CO2-utsläpp:
80,001 kg
Färdtidsersättning:
560 kr (5 h)
Alternativ 3: Flyg ToR mötesdagen
Avgår Sturup 7:00 – Ankommer Bromma 8:05, restid 1:05 h
Avgår Bromma 17:25 – Ankommer Sturup 18:35, restid 1:10 h
Biljettpris:
2500 kr
CO2-utsläpp:
160 kg
Färdtidsersättning:
224 kr (2 h)
Alternativ 4: Tåg upp natt, flyg ner mötesdagen
Avgår Malmö C 22:32 – Ankommer Sthlm C 05:55, restid 7,5 h
Avgår Bromma 17:25 – Ankommer Sturup 18:35, restid 1:10 h
Biljettpris:
2768 kr
CO2-utsläpp:
80,001 kg
Färdtidsersättning:
112 kr (1 h)

Källa: Egencia, Malmö stads researrangör 2018. Uppgifterna avser Malmö stad exkl bolag
Färdtidsersättning utges för de första 10 timmarna under en kalendervecka med 53 % av
timlönen, för tid därutöver under kalenderveckan med 80 % av timlönen.
3
4
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Alternativ 5: Tåg ToR, upp dagen innan efter arbetstid, hem mötesdagen
Avgår Malmö C 17:10 - Ankommer Sthlm C 21:36, restid 4:26 h
Avgår Sthlm C 17:05 – Ankommer Malmö C 21:25 restid 4:20 h
Hotellnatt:
2000 kr
Biljettpris:
1116 kr
CO2-utsläpp:
0,002 kg
Färdtidsersättning:
1080 kr (9 h)
Alternativ 6: Tåg upp dagen innan efter arbetstid, flyg ner mötesdagen
Avgår Malmö C 17:10 - Ankommer Sthlm C 21:36, restid 4:26 h
Avgår Bromma 17:25 – Ankommer Sturup 18:35, restid 1:10 h
Hotellnatt:
2000 kr
Biljettpris:
1808 kr
CO2-utsläpp:
80,001 kg
Färdtidsersättning:
616 kr (5,5 h)
Alternativ 7: Tåg ToR, upp dagen innan under arbetstid, hem mötesdagen
Avgår Malmö C 12:10 - Ankommer Sthlm C 16:35, restid 4:25 h
Avgår Sthlm C 17:05 – Ankommer Malmö C 21:25 restid 4:20 h
Hotellnatt:
2000 kr
Biljettpris:
1116 kr
CO2-utsläpp:
0,002 kg
Färdtidsersättning:
504 kr (4,5 h)
Restiden för sträckan Malmö - Stockholm med tåg är ungefär fyra och en halv
timme. Flygtiden för sträckan är ungefär en timme. Till flygtiden behöver
läggas resa till och från flygplatserna (ca 60 – 100 min), tid för att genomgå
säkerhetskontroll (ca 10 min), tid för ombord- och avstigning (ca 40 min) samt
eventuell väntetid vid transportbyten. Ingen större tidsvinst bedöms därför
kunna göras genom att välja flyg istället för tåg när det gäller sträckan mellan
Malmö och Stockholm.
Om arbetet kräver att medarbetaren är framme i Stockholm så tidigt på dagen
att nattåg behöver användas är restiden istället sju och en halv timme och det
finns därmed en tidsvinst att ta flyget jämfört med tåget. Alternativen är att ta
ett tåg med tidig avgångstid (04:04) eller att ta tåget dagen innan. Här behöver
en avvägning göras med hänsyn till den enskildes livssituation.
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De globala utmaningarna som Agenda 2030 pekar på är också lokala
utmaningar och speglas väl i Malmös lokala kontext. Det som händer i världen
kan ge efterklang i Malmö och saker som händer eller pågår i Malmö kan ge
påverkan i resten av världen. Eftersom Agenda 2030 berör både globalt och
lokalt och eftersom agendan med sina 17 mål väger samman alla de tre
dimensionerna av hållbar utveckling, den sociala, den miljömässiga och den
ekonomiska, arbetar Malmö stad med Agenda 2030 som ledstjärna.

Agenda 2030 visar sambanden och förklarar komplexiteten mellan de tre
dimensionerna av hållbarhet. En resepolicy kan vid första anblicken tyckas ha
mest relevans för den miljömässiga dimensionen av hållbarhet, till exempel
flygresor eller resor med privat bil i tjänsten. Men de beslut som Malmö stad
fattar kring resor i tjänsten får stor påverkan även på social och ekonomisk
utveckling i hållbar riktning. Nedan följer två exempel på hur Malmö stads
resepolicy kan påverka måluppfyllelsen i Agenda 2030:
1. Om Malmö stad beslutar att minska antalet flygresor i tjänsten till förmån
för fler tågresor påverkas direkt måluppfyllelsen kring
• hållbar konsumtion (mål 12)
• klimatförändringar (mål 13)
• biologisk mångfald (mål 15)
Samtidigt gynnas måluppfyllelsen kring
• hållbar energi (mål 7)
• hållbar infrastruktur (mål 9)
• hållbara städer och samhällen (mål 11)
• ansvarstagande och transparenta institutioner (mål 16).
2. Om Malmö stad beslutar att minska totala antalet resor i tjänsten till förmån
för effektiva digitala mötesverktyg får det samma direkta påverkan
klimatmässigt som i exempel 1, samtidigt som måluppfyllelsen gynnas kring:
• god hälsa och välbefinnande i och med bättre balans mellan arbetsliv
och privatliv (mål 3)
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•
•
•
•
•

jämställdhet eftersom kvinnor kan ha svårare att resa i tjänsten än män
på grund av ojämställda strukturer hemma (mål 5)
goda arbetsvillkor med mindre restid på fritiden (mål 8)
hållbara innovationer och digitalisering (mål 9)
jämlikhet eftersom fler kan delta oavsett ekonomiskt förutsättningar
eller funktionsvariationer (mål 10)
kunskapsutbyte och effektiva partnerskap (mål 17).

På samma sätt kan olika klimatväxlingsmodeller, så som de beskrivs i den här
rapporten, beroende på utformning få mycket stora effekter inte bara på
klimatområdet utan på många andra områden som berör social och ekonomisk
hållbarhet.
Ovan beskrivna samband mellan olika aspekter av hållbarhet visar att det finns
många beröringspunkter mellan en resepolicy och Agenda 2030 och att en
reviderad policy kan ta Malmö stad som organisation i rätt riktning mot hållbar
utveckling ur många aspekter.

I Malmö stads personalpolicy står det att alla medarbetare ska erbjudas samma
möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Även när det gäller
tjänsteresor har Malmö stad som arbetsgivare ansvar för att genom aktiva
åtgärder verka för jämlikhet, lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund. Jämställdhetsfrågorna ska vara integrerade i allt arbete.
Hur en medarbetare uppfattar sin möjlighet att delta i sammanhang som kräver
resor kan påverka såväl den egna hälsan som den upplevda arbetsmiljön. Här
är det viktigt med dialog, en lyhördhet hos arbetsgivaren och en god
framförhållning i planeringen. Det ska vara möjligt även för medarbetare där
arbetsplatsen inte har ekonomiska förutsättningar att bekosta en resa att kunna
delta – exempelvis digitalt.

Resor har en stor inverkan på miljön, men resor påverkar också social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En bra resepolicy är ett viktigt verktyg för
att kunna arbeta effektivt för hållbara tjänsteresor ur flera aspekter.
Nätverket Schyst resande5 har granskat 8 statliga myndigheter, 4
landsting/regioner och 16 kommuners resepolicy och kommit fram till
rekommendationer kring vad en mötes- och resepolicy bör innehålla. Det
handlar till exempel om hur de anställda på hotellet har det, om att ta ställning
mot sexuellt utnyttjande, motverka alkohol- och drogberoende och om att
gynna lokala företag.

5

https://schystresande.se
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Malmö stad har en viktig roll att spela i den offentliga sektorn genom att gå
före och utgöra en förebild. Därför är det viktigt att lyfta dessa olika aspekter i
kommande rese- och mötepolicy. Frågor om alkohol och droger finns reglerat i
policy och riktlinjer i Malmö stad men Schyst resande lyfter vikten av att införliva
dessa regler i rese- och mötespolicyn.

IPCC:s6 klimatrapport som släpptes 2018 visar att transportsektorn påverkar
klimatet mest jämfört med övriga sektorer. IPCC är FN:s vetenskapliga
klimatpanel som ska förse världen med vetenskapliga fakta om det rådande
kunskapsläget gällande klimatförändringar. Rapporten visar att de närmaste tio
åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter.
Rapporten gör det akuta läget tydligt genom att visa att redan vid 1,5 graders
uppvärmning kommer följderna bli allvarliga. Ju större uppvärmningen blir
desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa
till 1,5–2 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt.
Den 25 september 2019 presenterade FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport
om haven och kryosfären i ett förändrat klimat. Fler än 100 forskare från över
30 länder har samlat aktuell forskning om klimatförändringarna och det
konstateras att den globala uppvärmningen redan har förändrat våra
ekosystem, framförallt på grund av tidigare och nuvarande koldioxidutsläpp.
2017 tog regeringen fram ett klimatpolitiskt ramverk för att påskynda
klimatarbetet. För att nå målet Nettonoll 2045 (inga ”nettoutsläpp ” av
växthusgaser till atmosfären) måste transportsektorns utsläpp av växthusgas
minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Naturvårdsverket lyfter i sin
rapport Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan att transporter är ett
särskilt viktigt område att ställa om. Transportsystemet behöver bli mer
transporteffektivt och energieffektivt samtidigt som det sker en övergång till
förnybara drivmedel.
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken beräknas ha minskat med cirka 2
procent under 2017. Det kan jämföras med att utsläppen behöver minska med
ca 8 procent per år under de kommande 11 åren för att nå målet.
Enligt IPCC står flyget globalt sett för omkring 2–3 procent av de totala
utsläppen av koldioxid. Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av
vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor
brukar man räkna med att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så
stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid.
Hur stor klimatpåverkan en specifik flygresa har beror dessutom på faktorer så
som var flygresan genomförs, om resan sker på natten eller dagen, på vintern
eller sommaren, på vilken höjd flygningen sker samt hur de atmosfäriska
förhållandena ser ut just där flygningen sker.
6

IPCC är förkortningen för Intergovernmental Panel of Climate Change och bildades 1988
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Det behövs en tydligare prioritering och ansvarsfördelning gällande transporter
och det gäller även för Malmö stad. Det saknas incitament i Malmö stad till att
välja tåg före flyg, eller cykel före bil. Varje förvaltnings klimatavtryck behöver
synliggöras så att anpassade åtgärder kan genomföras och följas upp. Först då
kan vi få till stånd den beteendeförändring som behövs för att Malmö ska bli
en klimatneutral stad.

Digitala möten behandlas många gånger som en teknisk fråga i organisationer.
Ofta saknas användarstöd i form av information, träning och support.
Resultatet blir att digitala möten fungerar mindre bra och att de därför väljs
bort. Många gånger skulle ett digitalt möte kunna ersätta ett möte som innebär
en resa, även om vissa möten passar bäst att genomföras IRL, ”i riktiga livet”.
Organisationens vilja och mognad att öka andelen digitala möten är minst lika
viktig som att tekniken finns och fungerar.
Det finns många fördelar med att öka andelen resfria/digitala möten. Med
digitala möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom
telefon-, video- och webbmöten. Nedan listas några argument:
• Sparad tid – för organisation och för anställda
• Minskade resekostnader
• Minskad klimat- och miljöpåverkan
• Bättre balans; fritid och arbete, minskad stress
• Bättre jämställdhet
• Ökad attraktionskraft för arbetsplatsen och minskad personalomsättning
Digitala, eller resfria, möten är en viktig del i det genomgripande
digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. Trafikverket fick 2011
regeringens uppdrag att vara ett stöd för att öka andelen resfria möten och har
sedan dess drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. De
myndigheter som har deltagit har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från
tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. Att
jämföra med övriga myndigheter där minskningen under samma period varit 8
procent. Kärnan i projektet är 10-stegsmetoden, ett systematiskt
tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.
Under en treårsperiod med start 2018 driver Energikontoren Sverige projektet
REDI – Resfria digitala möten i offentlig sektor. I projektet ges kommuner,
kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i
sina organisationer och minska sina resor. REDI utgår från erfarenheterna i
REMM.

13 │

I korthet handlar 10-stegsmetoden om att:
1. Analysera utgångsläget. Vilka resor görs och vad är det för
samverkansbehov som finns
2. Förankra satsningen och avsätt resurser. Ledningen måste sända ut
signaler om att det är viktigt
3. Etablera en arbetsgrupp med personer från olika delar av organisationen
4. Identifiera samverkansbehov. Till vilka orter sker resor och vilka
kollegor bör erbjudas digitala mötesalternativ
5. Tekniska förutsättningar. Vad finns idag
6. Utrustning/Tjänst. Analysera behov och förutsättningar och välj sedan
utrustning
7. Styrmedel och rutiner. Komplettera resepolicyn – eller gör om den till en
mötespolicy
8. Ansvariga. En organisation som vill att medarbetarna ska välja digitala
möten måste se till att tekniken fungerar
9. Informera. Ledningen är en viktig del. Genom att använda digitala
mötesformer sprider detta sig på ett naturligt sätt.
10. Följ upp! För att teknik och tjänster ska kunna anpassas behöver
användningen av digitala möten följas upp.

I Malmö stads nuvarande resepolicy tydliggörs bland annat hur medarbetare
ska prioritera val av färdsätt. Kortare resor ska göras genom att välja att gå eller
cykla, kollektiva färdmedel ska väljas framför taxi och bil. Tåg ska väljas före
flyg. Det beskrivs också att möjligheter till resfria möten ska utvecklas. Policyn
och riktlinjerna ska följas upp regelbundet av nämnderna.
Som en del i arbetet med att ta fram en reviderad resepolicy har vi undersökt
hur den nuvarande resepolicyn efterlevts. Granskning har gjorts av:
• Resvanor
• Nämndernas uppföljning
• Efterlevnad av resepolicy i förvaltningarna
• IT-stöd vid tjänsteresor

Res- och mötesvanorna skiljer sig åt mellan förvaltningarna och mellan olika
yrkesgrupper. Förvaltningarnas uppdrag ser olika ut och behovet av samverkan
lokalt, nationellt och internationellt varierar. Uppföljningen redovisar
förvaltningarnas resor med flyg, privat bil i tjänst, taxi och kollektivresor med
Skånetrafiken.
Under 2018 reste Malmö stads medarbetare en sträcka motsvarande 18 varv
runt jorden med privat bil i tjänsten och 37 varv runt jorden med flyg till
Stockholm.
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Under 2018

Totalt 18 varv runt jorden*
med privat bil i tjänst

Totalt 37 varv runt jorden*
med flyg till Stockholm

*ett varv runt jorden är ca 40 000 kilometer

Uppgifterna i uppföljningen baseras på 2018 års tjänsteresande. De uppgifter
som redovisas för flyg och tåg har hämtats från resebolaget Egencia. Övriga
uppgifter har hämtats från reseräkningssystemet Travel, upphandlade
taxitjänster samt Skånetrafiken.
Uppföljningen från Skånetrafiken är svårhanterad då förvaltningar har olika
rutiner för betalning av resor med skånetrafiken. Vissa förvaltningar använder
företagsflexkort, andra förvaltningar använder periodkort, jojokort eller
kontokort. Uppgifter om medarbetare som använt ett privat resekort finns inte
tillgängliga.
Uppgifter för användning av privat bil i tjänsten baseras på inrapporterade
uppgifter från medarbetare i reseräkningssystemet Travel. I de fall medarbetare
inte rapporterat uppgifterna finns dessa inte med i uppföljningen.
Koldioxidberäkningar för vägburna fordon har gjorts med hjälp av Handbok för
vägtrafikens luftföroreningar, bilaga kap 6, från 2017.7 Uppgifter för tjänsteresor
med cykel och gång finns inte tillgängliga då Malmö stad inte har något
uppföljningsystem för detta.
Uppgifter för bolagen, utöver flygresor, saknas i stor utsträckning då de inte
använder samma system som förvaltningarna.

www.trafikverket.se/handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/kapitel-6-bilagoremissionsfaktorer-2017-2020-2030.pdf
7
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Under 2018 var Malmö stads totala koldioxidutsläpp för tjänsteresor ca 1,2
miljoner kg. Flyg, nationellt och internationellt, stod för 86 procent av dessa
utsläpp. Privat bil i tjänst utgjorde 11 procent och taxi 3 procent av
koldioxidutsläppen.
Totalt reste vi 10 miljoner kilometer med flyg, privat bil i tjänsten, taxi, tåg och
kollektivtrafik i Skåne. Av detta stod flyg, nationellt och internationellt, för 57
procent av det totala resandet. Privat bil i tjänst utgjorde 7 procent av den
totala ressträckan i kilometer, taxi 2 procent, medan tåg och kollektivtrafik stod
för 30 respektive 3 procent8.
Totalt gjorde Malmö stad 6 6179 tjänsteresor till och från Stockholm under
2018. Av dessa genomfördes 2 819 tjänsteresor med flyg och 3 798 med tåg.
Det vill säga att 43 procent av stockholmsresorna genomfördes med flyg.
Det totala antalet flygresor inrikes år 2018 var 3 281, av dessa var 86 procent
resor till eller från Stockholm.

Andel kostnader, kilometer och CO2 fördelat per färdmedel
70%

62%

60%
50%

41%

40%
30%
30%
20%

24%

24%

23%
11%

10%

21%

18%

16%

12%
7%

3% 2%

0%

0%

3% 2%

0%
Flyg
nationell

Flyg
Privat bil i tjänst
internationell

CO2

Km

Taxi

Tåg

Skånetrafiken

Kostnad

Den totala kostnaden för resor i tjänsten under 2018 var cirka 20 miljoner.10
Kostnaden för flygresor, inrikes och utrikes, var cirka 8 miljoner. Närmare 2
miljoner betalades ut för användning av privat bil i tjänst. Taxiresor kostade 3
miljoner kronor, trots att taxiresor endast utgör 2 procent av sträckan.
Tågresor kostade 3,5 miljoner kronor medan resor med Skånetrafiken endast
kostade 300 000 kronor11.

Endast resor som gjorts med jojoflexkort finns med i statistiken.
Enkelresor
10 Exklusive resor med tjänstefordon
11 Endast resor som gjorts med jojoflexkort finns med i statistiken.
8
9
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I tabellen nedan redovisas det totala koldioxidutsläppet för flyg, privat bil i
tjänst och taxi uppdelat per förvaltning. Störst koldioxidutsläpp står
stadskontoret, grundskoleförvaltningen och miljöförvaltningen för.
Koldioxidutsläpp per förvaltning och transportmedel (kg)
Stadskontoret
Grundskoleförvaltning
Miljöförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningförvaltningen
Kulturförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fastighet- och gatukontoret
Förskoleförvaltning
Serviceförvaltningen
Funktionsstödsförvaltning
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
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Antalet medarbetare skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Från 12 medarbetare
på stadsrevisonen till ca 5800 medarbetare på grundskoleförvaltningen i
december 2018. I vilken utsträckning medarbetare reser i tjänsten skiljer sig åt
mellan olika yrkesgrupper. Nedan redovisas koldioxidutsläpp för flyg, privat bil
i tjänsten och taxi per medarbetare och förvaltning. Störst koldioxidutsläpp per
medarbetare har miljöförvaltningen, stadskontoret och kulturförvaltningen.
Koldioxidutsläpp för flyg, privat bil i tjänsten och taxi per
medarbetare och förvaltning (kg)
Miljöförvaltningen
Stadskontoret
Kulturförvaltningen
Fastighet- och gatukontoret
Stadsrevisionen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Grundskoleförvaltning
Kommunfullmäktige
Serviceförvaltningen
Förskoleförvaltning
Funktionsstödsförvaltning
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
0
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Det totala koldioxidutsläppet för flyg var närmare 1 miljon kg 2018. När det
gäller det nationella flygandet står flygresor till Stockholm för 75 procent av
koldioxidutsläppet.
Totalt reste vi i Malmö stad närmare 6 miljoner kilometer med flyg 2018. De
förvaltningar som rest flest kilometer med flyg var stadskontoret,
miljöförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Uppdelat per medarbetare var
det miljöförvaltningen, stadskontoret och kulturförvaltningen som reste flest
kilometer med flyg per medarbetare.
Kilometer med flyg per förvaltning
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Kilometer med flyg per medarbetare per förvaltning
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Av bolagen var det Malmö Stadsteater AB och MKB Fastighets AB som reste
flest kilometer med flyg.
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Kilometer med flyg per bolag
Malmö Stadsteater AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB*
Malmö Live Konserthus AB*
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*Uppgift för Minc I Sverige Ab och Malmö Live Konserthus AB saknas

Användning av privat bil i tjänsten står, efter flyg, för det största
koldioxidutsläppet när det gäller resor i tjänsten. Under 2018 betalade Malmö
stad ut närmare 2 miljoner kr i ersättning för privat bil i tjänst. Totalt begärde
medarbetare ersättning för 700 000 körda kilometer vilka orsakade cirka 130
000 kg utsläpp av koldioxid.
De förvaltningar som använde privat bil i tjänsten i störst utsträckning var
grundskoleförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Uppdelat per medarbetare var
det fastighet- och gatukontoret, stadskontoret och stadsrevisionen som rest
flest kliometer med privat bil i tjänst per medarbetare.
Kilometer med privat bil i tjänsten per förvaltning
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Det görs sannolikt fler tjänsteresor med privat bil än vad medarbetarna begärt
ersättning för. Malmö stad behöver således arbeta både med ekonomiska
incitament och med beteende- och kulturförändrande insatser. Minst lika
viktigt är att skapa förutsättningar för att välja mer hållbara transportsätt än
den privata bilen.
Det finns flera anledningar till att minska användning av privat bil i tjänsten:
• Miljö. Den privata fordonsflottan är till stor del inte fossilfri i jämförelse
med Malmö stads fordonsflotta som beräknas vara 100 procent fossilfri
2020.
• Säkerhet för medarbetare. Vi känner inte till statusen på privata fordon
där bilarna kan vara gamla och däcken slitna. Av alla personbilar i trafik
2018 var 19 procent äldre än 15 år12. Malmö stads fordon kontrolleras
regelbundet och byts ut vart tredje år.
• Hälsa. Att gå, cykla eller åka kollektivt ger mer rörelse och utevistelse i
vardagen vilket är av avgörande betydelse för hälsan.
• Ekonomi. Malmö stad betalar ut bilersättning samtidigt som leasingbilar
och cyklar erbjuds. Det kan medföra ökade kostnader för kommunen i de
fall cyklar och eller leasingbilar samtidigt står outnyttjade.

Totalt gjordes ca 41 000 taxibeställningar med en total sträcka på 250 000 km
under 2018. I genomsnitt var varje resa ca 6 km. De förvaltningar som åkte
flest kilometer med taxi var hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Uppdelat per medarbetare och förvaltning reste stadskontoret flest kilometer
med taxi per medarbetare, följt av hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen.

12

www.trafa.se/vagtrafik
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Malmö stad har en miljöbilstrategi som säger att vi till år 2020 ska ha en 100
procent fossilfri fordonsflotta. Med fossilfri menas att fordonen tankas med
biogas eller el som produceras av förnybar energi som sol, vind och vatten.
Malmö stad har cirka 900 bilar som används både till förflyttning i tjänsten och
till tjänsteresor. Av Malmö stads bilar drivs 76 procent med fossilfritt bränsle.
Övriga resor vi gör i tjänsten med flyg, privat bil i tjänsten, taxi, tåg och
kollektivtrafik drivs till 30 procent av fossilfritt bränsle.
Fordonsbränsle
- köpt drivmedel till egna
fordon och arbetsmaskiner

Fordonsbränsle
- resor i tjänsten med flyg, privat
bil i tjänsten, tåg etc.
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I Malmö stads riktlinjer till resepolicyn framgår det att ”Resepolicyns
efterlevnad ska följas upp regelbundet som en del av nämndernas interna
kontroll. Kommungemensam handlingsplan och redovisning inom
miljöområdet ska även behandla Malmö stads tjänsteresor.”
Den nuvarande resepolicyn antogs 2010. Sedan dess har Malmö stad
genomgått flera större organisationsförändringar vilket påverkat möjligheten till
kontinuerlig uppföljning. Någon regelbunden uppföljning när det gäller
efterlevnaden av resepolicyn har inte skett i nämnderna under perioden 2010 –
2018.
Flera av Malmö stads nämnder och förvaltningar kommer, under 2019, som en
del i Kommunfullmäktiges mål – Målområde 8 ”En ekologisk hållbar stad” att
följa upp efterlevnaden av resepolicyn. Några nämnder och förvaltningar (4 av
14) har lagt upp tydliga nämndmål, åtaganden och målindikatorer för vilka
aktiviteter de ska genomföra för att leva upp till Malmö stads resepolicy med
riktlinjer.
Serviceförvaltningen har en egen rutin för transporter och resvanor. Utifrån
den utför förvaltningen uppföljning av resvanor regelbundet under året sedan
år 2018. Rapporten jämför olika typer av tjänsteresor, flygresor totalt, korta
flygresor (som till och från Stockholm), tågresor, tjänsteresor med taxi totalt,
korta tjänsteresor med taxi under 3 km och milersättning för användning av
privat bil i tjänsten. Servicenämnden har förutom krav på att följa upp Malmö
stads resepolicy också ett eget nämndmål ”Serviceförvaltningen ska
systematiskt arbeta med förvaltningens egna resvanor enligt Malmö stads
resepolicy - för att bidra till en klimatneutral organisation”.
Några nämnder har valt att göra granskningar av resepolicyn i sin
internkontrollplan. Vid en genomgång av nämndernas internkontrollplaner
2011–2019 framgår följande:
• Ingen nämnd har genomfört granskning av resepolicyn under 2011
• En nämnd, Sociala resursnämnden, har granskat resepolicyns
efterlevnad årligen under perioden 2012–2014
• För år 2015 saknas kommunövergripande sammanställning av
internkontrollplaner
• Under 2016–2017 har ingen åtgärd eller granskning gjorts kopplat till
resepolicyn
• Fritidsnämnden gjorde en granskning 2018 och
funktionsstödsnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, miljönämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden och kulturnämnden har planerat och/eller genomfört
granskningar 2019.
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I arbetet med att undersöka hur efterlevnaden av den nuvarande resepolicyn
varit har arbetsgruppen träffat företrädare inom sju förvaltningar samt fackliga
företrädare i form av Kommuncentral samverkan.
Förvaltningar
De förvaltningar som utgjort referensgrupp är:
• Grundskoleförvaltningen
• Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
• Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Fastighets- och gatukontoret
• Serviceförvaltningen
• Fritidsförvaltningen
• Kulturförvaltningen (tillfrågad men ej deltagit)
Efter samtal med förvaltningarna framträder bilden av att det finns en
kännedom om att resepolicyn finns, främst hos de medarbetare som är berörda
genom att de reser i tjänsten. Det finns en medvetenhet om att flyg helst inte
ska väljas som färdmedel men det framgår också att det ändå sker i viss
utsträckning. Skälen kan vara att flyget upplevs som mer bekvämt, att det är
svårt att bryta invanda beteenden eller att det faktiskt gjorts en avvägning
mellan kostnad, verksamhet och medarbetarens livssituation.
När det gäller lokala resor inom Malmö verkar det, enligt referensgruppen,
finnas en hög medvetenhet och följsamhet att välja cykel eller promenad istället
för taxi. Användning av egen bil i tjänsten förekommer sanktionerat inom
några förvaltningars verksamheter.
När det gäller användning av digitala (resfria) möten är det något som sker
undantagsvis. Skälen som uppges är framförallt ovana och okunskap. Teknik
och utrustning upplevs inte vara användarvänlig och det saknas stödfunktioner.
Det framgår också att det inom vissa verksamheter finns en brist på lokaler
och utrustning för att kunna genomföra möten med hjälp av digital teknik.
För att nå en förändring i beteende framhålls att det behövs en större tydlighet
i resepolicyn. Det måste framgå vilket perspektiv som är överordnad – är det
kostnad, miljö eller arbetsmiljö? Kanske behövs det beslut om att användning
av vissa färdmedel, som till exempel egen bil, inte längre är tillåtna för att få
önskad effekt? För att öka andelen resfria möten behövs utbildning och
stödfunktioner. Önskemål finns till exempel om att ta fram en instruktionsfilm.
Det framhålls också hur viktig en väl genomarbetad implementering är - och
att det fokuseras framöver på efterlevnad genom bra uppföljningsunderlag.
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Som en del i arbetet har resepolicyn diskuterats med företrädare för de fackliga
organisationerna i kommuncentral samverkan. De ser positivt på att det görs
en översyn av nuvarande resepolicy och framförde att det generellt sett är
viktigt med regelbunden översyn av alla Malmö stads policyer.
De synpunkter som framfördes överensstämmer i stort med referensgruppens.
Den nuvarande resepolicyn upplevs som otydlig och det kan finnas en
problematik med efterlevnaden eftersom färdtidsersättningen (se sidan 6 ff)
upplevs som låg vilket kan påverka valet av färdmedel. Det är önskvärt att hitta
en jämnvikt mellan miljö, arbetsmiljö och budget. En aspekt som lyftes är
vikten av att det finns en balans mellan arbetsliv och fritid, inte minst ur ett
jämställdhetsperspektiv.
För att öka övergången till digitala möten behövs en förändring av attityder
hos medarbetare - men också förbättrade tekniska förutsättningar.
Vidare lyftes möjligheten att införa bruttolöneavdrag för anställda som vill
köpa cykel (förmånscykel) i likhet med det tidigare upplägget kring ”PC
hemma”.

Malmö stad har under ett antal år haft avtal med resebyrån Egencia avseende
bokning av tjänsteresor – såväl tågresor som flyg har bokats via dem. Även
hotellrum i de fall det varit aktuellt. Bokning har kunnat ske direkt av
medarbetaren eller med hjälp av Egencia. För att bokning ska kunna göras
behöver medarbetaren ha en reseprofil upplagd och Malmö stad har haft drygt
5 000 reseprofiler upplagda. Egencia har fakturerat Malmö stad via Diners
Club.
Avtalet med Egencia upphör hösten 2019 och Malmö stad övergår till att
använda en av SKL:s ramavtalade researrangörer, Big Travel. Även hos Big
Travel ska medarbetaren ha reseprofiler upplagda och kunna boka såväl
färdmedel som hotell via självservice, alternativt få hjälp av resebyrån.
Fakturering kommer liksom tidigare ske via Diners Club.
Efter en genomförd tjänsteresa har medarbetaren fram till september 2019
registrerat sina reseräkningar direkt i IT-stödet Travel och reseräkningarna har
efter attestering av chef gått vidare till utbetalning i samband med
löneutbetalning. I samband med ägarbyte av HR-systemen ingick Travel inte
längre i HR-systemlösningen, istället erbjöds lösningen “Mina resor” i
Personec P.
I Travel fanns möjlighet för medarbetaren att lägga in en resplan, det vill säga
att i förväg ansöka om ersättning för en planerad resa, med möjlighet till
förskottsutbetalning. Efter det att resan genomförts kunde resplanen
omvandlas till en reseräkning. Möjligheten att göra en resplan saknas i den
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resehanteringsmodul som ersatt Travel. Fördelarna med den nya lösningen är
att den är helt integrerad med resten av HR-systemet och nås via HRutan. Alla
uppgifter är därmed aktuella och det är samma tidplan för chefens attestering
av reseräkningar som för andra typer av attester. ”Mina resor” kan även
användas av timavlönade. Nackdelen är att vid behov av förskott blir det en
manuell blanketthantering.
I det fall medarbetare använt privat bil i samband med tjänsteresa registreras
resa i “Mina resor” från och med september 2019, tidigare användes Travel.
När det gäller flyg- och tågresor har Egencia tillhandahållit statistik i digital
form i den mån det har efterfrågats. Framöver kommer Big Travel
tillhandahålla statistik i digital form avseende Malmö stas resor med flyg och
tåg. Taxiresor redovisas till varje förvaltning per månad men endast via
inscannat dokument, digital lösning saknas. Här bör en digital lösning
efterfrågas. När det gäller resor med privat bil kommer informationen kunna
tas fram i den mån det är inrapporterat och har genererat kilometerersättning.
Detta har varit möjligt även tidigare.
Uppföljning av kollektivtrafiken sker genom årsrapport från Skånetrafiken
utifrån kommunens jojoflexkort, där varje resa läggs på faktura. Resor med
kollektivtrafiken som sker genom andra betalningsmetoder (vilket är
majoriteten) finns ingen uppföljning på. Detta kan lösas genom att alla
förvaltningar enas om ett gemensamt tillvägagångssätt där möjlighet till
uppföljning ingår, gärna en digital lösning. Till problematiken hör också att det
finns fyra olika konton i kontoplanen som en kollektivtrafikresa kan bokföras
på. Här bör en översyn göras och gemensamma regler för hur bokföringen ska
ske införas.

Klimatväxling är ett ekonomiskt verktyg för att styra tjänsteresandet mot
klimatbästa val. Klimatväxling innebär att de tjänsteresor inom organisationen
som ger hög klimatpåverkan (resor med flyg, taxi och privat bil) beläggs med
en intern avgift. Medlen används sedan till att finansiera olika klimatsmarta
åtgärder inom organisationen.
Enligt Malmö stads Miljöprogram 2009–2020 ska Malmös egen organisation
vara klimatneutral senast år 2020. Senast 2030 ska hela Malmö försörjas enbart
med förnybar energi. Klimatväxling är därmed ett viktigt arbetssätt för att
säkerställa att klimatmålen uppnås.
Syftet med klimatväxling är dels att minska Malmö stads koldioxidutsläpp för
att bidra till måluppfyllnad, dels att visa att Malmö som stad är föregångare och
tar ansvar för de klimatpåverkande utsläpp som vi genererar. Syftet är även att
skapa ett incitament för att välja mer klimatsmarta resealternativ så som tåg.
I detta avsnitt redovisar vi skillnaden mellan klimatkompensation och
klimatväxling, laglighetsprövning av klimatväxling mot kommunallagen, hur
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andra kommuner använder sig av klimatväxling, avgränsningar och
förutsättningar för klimatväxling i Malmö stad, modell för
klimatväxlingsavgifter och åtgärder samt förslag på klimatväxlingsmodell i
Malmö stad.

Klimatkompensation är ett sätt för privatpersoner, företag och organisationer att
ta ansvar för de utsläpp som, trots åtgärder, inte har kunnat undvikas. Detta
görs genom att betala en avgift för utsläpp där avgiften används för att
genomföra åtgärder som minskar växthusgasutsläppen (koldioxid).
Det finns framförallt tre olika sätt att klimatkompensera; genom utsläppsrätter,
genom CDM (Clean Development Mechanism) samt genom projekt på den så
kallade frivilligmarknaden VER (Voluntary Emission Reduction) med till
exempel trädplantering. Det råder juridiska oklarheter kring en kommuns
möjlighet att klimatkompensera på detta vis även om det finns kommuner som
använt sig av CDM. Flera kommuner har istället valt att utveckla egna system
för klimatväxling.
Vid klimatväxling kompenserar aktörer sina utsläpp genom att göra
utsläppsminskande åtgärder inom organisationen, det vill säga att
utsläppsreduktioner växlas internt. En sådan modell skulle i större utsträckning
tydliggöra kopplingen mellan utsläpp och åtgärder och synliggöra dessa för
malmöborna och Malmö stads anställda på ett pedagogiskt sätt. Det innebär
också en möjlighet att genomföra åtgäder på ett juridiskt korrekt sätt.
Det är viktigt att inse att en klimatväxling utformad på detta sätt inte innebär
en fullständig kompensation eftersom det är betydligt dyrare att kompensera
med lokala åtgärder än genom flexibla mekanismer som CDM-projekt. En
fördel är dock att inga kostnader försvinner på mäklartjänster och att det blir
en direkt koppling mellan stadens utsläpp och åtgärder på lokal nivå.
Under uppdragets gång har vi tittat på vilka lagar och regler som måste utgöra
ramarna för ett fortsatt arbete med klimatväxlingsmodell. En av de viktigaste i
kommunal verksamhet är naturligtvis kommunallagen.
Då Kristianstad kommun tog beslut om klimatväxling överklagades
kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsrätten. I överklagandet yrkades att
kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas då det enligt de klagande bland
annat stred mot kommunallagen på följande punkter:
• Beslutet innebär ökad byråkrati och merkostnader för kommunens
invånare och strider därmed mot kravet om god ekonomisk hushållning
• Beredningen av fullmäktiges beslut har varit ofullständig och
beslutsunderlaget bristfälligt
• En klimatväxlingsmodell med införande av klimatväxlingsavgifter är inte en
kommunal angelägenhet
13
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Förvaltningsrätten avslog överklagandet. I motiveringen gällande frågan om
beslutet står i strid mot god ekonomisk hushållning skrev rätten att det som
anförts av de klagande inte utgjorde grund för att beslutet skulle upphävas. Det
är enligt rättens bedömning inte heller visat att det aktuella ärendet inte beretts
enligt kommunallagens krav. Vidare ansåg rätten att nyttan av klimatväxling
och ett fossilfritt samhälle är så uppenbar och påverkar även kommunen och
dess invånare, att åtgärderna får anses utgöra en kommunal angelägenhet.
Härpå överklagades beslutet till kammarrätten.
Kammarrätten beviljade prövningstillstånd i frågan, men även här avslogs
överklagan. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning att det inte är
visat varken att kommunfullmäktiges beslut om klimatväxlingsavgift står i strid
med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning eller att ärendet
beretts i strid med kommunallagens krav.
I kammarrättens motivering framgår också att domstolen anser att
klimatväxlingsavgiften är kopplad till kommunanställdas och förtroendevaldas
resor och transporter inom ramen för den kommunala verksamheten. Den
riktas alltså inte till allmänheten utan berör enbart kommunens nämnder och
förvaltningar. Inom ramen för den egna verksamheten har kommunen stor
frihet att välja hur nämnder och förvaltningar styrs. Klimatväxlingsavgiften i
det aktuella fallet är därför en intern fråga för kommunen oavsett om utsläpp
av växthusgaser även tangerar frågeställningar av internationell karaktär.
Kammarrättens avgörande överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som
inte beviljade prövningstillstånd.
Flera svenska kommuner har infört klimatväxling, i tabellen nedan visas ett
urval av dessa. Även Stockholms stad håller på att utreda införandet av
klimatväxling, beslut väntas under 2019.
Klimatväxling i några kommuner i Sverige
Kommun

Vilka tjänsteresor klimatkompenseras och vad är
avgifterna?

Helsingborg stad

Flygresor och privat bil i tjänsten beläggs med en avgift på 50
% av kostnaden för resorna.
Flygresor, bensin m.m. Avgifterna varierar mellan 1 och 15%
Flygresor beläggs med en avgift på 10% av kostnaden, privat
bil i tjänsten med 2 kr/mil. Funderar på att höja avgifterna.
Avgift finns på flyg 20–40% (beroende på om avtal finns eller
ej). Finns även avgift på kommunens personbilar som inte
ingår i bilpoolen (elbilar undantag).
Flyg: 400 kr/resa inom Sverige, 800 kr/resa inom Europa
och 1600 kr/resa utanför Europa.
Flyg, privat bil i tjänst, kommunala bilar. Avgift: 1,50 kr/kg
CO2.
Flygresor inrikes 20% påslag och utrikes 15% påslag på
priset.

Lunds kommun
Eslövs kommun
Eskilstuna
kommun
Östersund
kommun
Borås stad
Västerås stad
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Jönköping
kommun

Personbilar, lätta lastbilar, privat bil i tjänsten, förmånsbilar,
flyg, tåg, taxi & buss, hyrbilar. Avgift: 1,08 kr/kg CO2.

Region Skåne

Avgift på tjänsteresa med flyg eller privat bil 2 kr/mil och
250kr/inrikes flygresa, 500 kr/enkel flygresa inom Europa
och 1000 kr/flygresa utanför Europa.

Region Skåne driver samverkansprojektet Klimatväxling i Skåne tillsammans med
fem andra skånska aktörer – Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet,
Hässleholms kommun, Öresundskraft och SYSAV. Malmö stad är med i
referensgruppen.
Syftet är att ta fram ett klimatväxlingsverktyg som hjälper organisationer,
kommuner och privata aktörer att göra sina tjänsteresor mer hållbara. Projektet
har gjort en omvärldsanalys samt granskning av juridiska förutsättningar för
klimatväxling. Projektet har utifrån detta tagit fram en klimatväxlingsmodell
som kommer att testats under 2020. Malmö stad har erbjudits att delta i piloten
men har valt att avvakta i väntan på denna utredning och beslut i frågan.

I detta avsnitt redovisas arbetsgruppens förslag till möjlig klimatväxling i
Malmö stad.
I en klimatväxlingsmodell föreslås flygresor, privat bil i tjänst och taxiresor
avgiftsbeläggas till förmån för mer hållbara val av färdmedel och/eller andra
beteendeförändrande och klimatfrämjande insatser.
Arbetsgruppen föreslår att klimatväxlingen bör avgränsas till att behandla
Malmö stads förvaltningar, inte Malmö stads helägda bolag. Detta eftersom vi
har skilda ekonomisystem och den administrativa hanteringen därför skulle bli
komplicerad.
Arbetsgruppen har tittat på olika tänkbara sätt att genomföra klimatväxling.
Avgörande frågor har varit vilken typ av växling som gör mest nytta och som
på ett pedagogiskt sätt kan tydliggöra kopplingen mellan utsläpp och åtgärder.
Knäckfrågor har varit möjligheten att använda klimatväxlingsmedel sett över
en längre period (år) och möjligheten att använda medlen för att göra
investeringar. En annan fråga av vikt har varit att begränsa de administrativa
insatserna för hantering av en klimatväxling.
Det är viktigt att vid övervägande av en modell för klimatväxling ha i åtanke
huruvida avsättningar till en klimatväxlingsfond över tid kan vara en möjlig
väg. Nedan redovisas de regelverk som påverkar en sådan möjlighet.
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Kommunal bokföring och redovisning regleras av Lagen om kommunal
bokföring och redovisning 2018:597. Enligt lagen ska bokföring och
redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning, RKR, som är ett
normgivande organ inom kommunal redovisning har till uppgift att utveckla
god redovisningssed. Enligt RKR kan en avsättning till en fond göras, och ska
redovisas i balansräkningen, i de fall det finns en legal förpliktelse och en
(extern) motpart.14
Vi konstaterar att en avsättning av pengar i en klimatväxlingsfond inte handlar
om en legal förpliktelse och att det inte finns någon (extern) motpart.
Avsättning av detta slag strider därför mot god redovisningssed. Det är därmed
inte möjligt att ha en modell med avsättningar/fonderingar som sträcker sig
över bokslutet. Medel som inte används innan bokslut återförs till resultatet
och kan inte nyttjas kommande år.
Avgiften i en klimatväxlingsmodell kan baseras på ett procentuellt eller fast
påslag på biljettpris, eller ett pris per kg koldioxid som resan ger upphov till.
Utifrån de avgiftsmodeller som presenteras nedan skulle klimatväxlingen,
baserat på 2018 års uppgifter, generera mellan 3 och 6 miljoner kronor.
Exempel på avgiftsmodeller
Färdsätt

Enhet

Flygresor

Antal
Kostnad
Kostnad
Km
Antal
Kostnad
Km

Privat bil i tjänst
Taxiresor

Uppgifter 2018

5 900
8 000 000
8 000 000
700 000
41 000
3 100 000
250 000

Avgift

500 kr/enkelresa
25% på biljettpriset
50% på biljettpriset
1 kr/km
20 kr/resa
50% på resans pris
1 kr/km

Kronor

2 950 000 kr
2 000 000 kr
4 000 000 kr
700 000 kr
820 000 kr
1 550 000 kr
250 000 kr

Troligtvis går det att lägga automatpåslag/avdrag på resor i samband med
fakturering vilket skulle innebära en relativt liten administrativ hantering vilket
därmed skulle vara att föredra. Beroende på klimatväxlingsåtgärd kan
underlaget till klimatväxlingsavgifterna antingen baseras innevarande år eller på
föregående år (brutet kalenderår).
Erfarenheter från andra kommuner visar att en för låg avgift inte har önskad
effekt på beteendet. Helsingborgs stad har klimatväxlat sina flygresor sedan
2010. I början var klimatväxlingsavgiften ett 4 procentigt påslag. 2013 höjdes
avgiften till 10 procent, men antalet flygresor var fortsatt högt.
Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg
och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av
kostnaden för resorna. Det totala antalet flygresor under 2018 är betydligt lägre
14
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jämfört med åren innan klimatväxlingsprogrammet infördes. Jämfört med 2016
har antalet flygresor minskat med cirka 30 procent. Även andelen resor till
Stockholm med flyg, jämfört med tåg, har minskat. Under 2018 stod
flygresorna för 35 procent av Stockholmsresorna jämfört med 58 procent
under 2016 och 67 procent 2013.
Helsingborg stads Stockholmsresor med tåg
respektive flyg
100

Procent
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Vi har tittat på flera alternativ till klimatväxlingsåtgärder och det finns olika föroch nackdelar med alternativen. Förslagen till hur medlen ska användas
grundar sig på följande målsättning:
• Medlen ska användas för att gagna Malmö stads verksamhet och bidra
till att minska utsläpp och kostnader för kommunen.
• En effektiv administration, medlen ska till exempel inte fördelas genom
ett ansökningsförfarande.
Nedan redovisas två alternativa klimatväxlingsåtgärder varav arbetsgruppen
förordar alternativ ett.

Klimatväxlingsmedlen skulle kunna gå till åtgärder för hållbart resande och
beteendeförändringar. Medlen kan till exempel användas för att reducera
leasingkostnader för cyklar, täcka resor gjorda med Skånetrafiken och inköp av
utrustning till digitala möten. Medlen skulle även helt eller delvis kunna
finansiera tjänsteresande med tåg. Åtgärderna ska ha en styrande effekt och
skapa tydlighet i att alternativet med minst klimatpåverkan ska väljas när det är
möjligt.
Ekonomiskt skulle detta alternativ kunna genomföras på två olika sätt.
Antingen genom att ”budgetera” klimatväxlingsavgiften baserat på föregående
års resande (brutet kalenderår) eller genom att, under innevarande år,
automatkontera klimatväxlingsavgifter i samband med varje resetillfälle. Både
alternativen ger möjlighet att rabattera hållbara resealternativ och finansiera
andra beteendeförändrande och miljöfrämjande insatser.
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Automatkontering innebär att vid fakturering av till exempel en flygresa
belastas kostnadsstället med en klimatväxlingsavgift. Eventuellt kan liknande
påslag göras även i samband med kilometerersättning för tjänsteresa med
privat bil och taxi.
Exempel
Pris flygresa 3 000 kr + 1 500 kr i klimatväxlingsavgift
Automatkontering klimatväxlingsavgift 1 500 kr (50 % av flygresans pris)
Klimatväxlingsavgiften bokas mot ett klimatväxlingskonto.
Konteras istället en tågresa på en förvaltning kan det se ut så här:
Pris tågresa 1 000 kr – 300 kr i klimatväxlingsrabatt
Automatkontering klimatväxlingsrabatt 300 kr (30 % av tågresans pris)
Klimatväxlingsrabatten bokas mot ett klimatväxlingskonto.
Alternativ två innebär finansiering av klimatreducerande investeringar. En
fördel med alternativet är att klimatväxlingsmedlen skulle kunna användas till
större, sammanhållna åtgärder. Olika åtgärder har diskuterats däribland
energieffektiviseringsåtgärder, laddinfrastruktur, finansiering av förnybar
fjärrvärme eller en allmän pott för pilotprojekt. Vid investering i solceller
minskas Malmö stads klimatpåverkande utsläpp men varken investering i
solceller eller träd ger den tydliga kopplingen till klimatväxlingsavgifter som
motiverar ett förändrat beteende, även om det kan ge ett minskat
koldioxidutsläpp.
Arbetsgruppen har undersökt följande två alternativ:
• Solceller – ger en direkt utsläppsminskning och är visuellt och
kommunikativt.
• Träd – visuellt och kommunikativt och kommer hela Malmö och
malmöborna till godo. Har många klimatpositiva effekter, däribland
klimatanpassning. Dock genereras ingen direkt utsläppsminskning.
Det finns svårigheter med att låta medlen gå till den här typen av större
investeringar. Det är inte möjligt att fondera medlen till investeringar15 och det
administrativa upplägget innebär långa avskrivningstider, särskilt för solceller
där avskrivningstiden är ca 15–20 år.
Utifrån redovisade svårigheter saknas förutsättningar för ett genomförande av
alternativ två.

15
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Vi föreslår en klimatväxlingsmodell där flyg, taxi och privat bil i tjänst belastas
med en klimatväxlingsavgift. Medlen används sedan till finansiering av åtgärder
för hållbart resande till exempel kollektivtrafik, tågresor, cyklar och andra
beteendeförändrande och miljöfrämjande insatser, det vill säga alternativ ett.
Arbetsgruppen menar att det innebär en tydlig koppling till resvanor och ger
incitament för ett hållbart resande.

Klimatväxlingen skulle enklast ske genom automatkontering då det innebär en
direkt koppling mellan beteende och avgift. Klimatväxlingsmedlen används till
att rabattera hållbara resealternativ och andra beteendeförändrande och
miljöfrämjande insatser löpande under året. Alternativt görs en
”resultatöverföring” av kvarvarande överskott genom kommunbidraget. Den
frågan behöver utredas vidare. Tillika behöver en utredning göras om hur stor
klimatväxlingsavgiften ska vara och vilka effekter den kan förväntas få samt
hur dessa kan hanteras genom klimatväxlingsrabatterade alternativ och insatser.
Ett alternativ kan vara att lägga på en avgift motsvarande 50% på biljettpriset
för flygresor, 1 kr/km för privat bil i tjänsten och 50% på resans pris vid resor
med taxi.
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I detta avsnitt redovisar vi förslag till fortsatt arbete i Malmö stad. Följande
områden lyfts fram:
▪ Resfria/digitala möten
▪ Alternativ kompensation vid tjänsteresa
▪ Resvaneundersökning
▪ Användning av privat bil i tjänsten
▪ Tjänstecykel
▪ Förmånscykel
▪ Kollektivtrafik som förmån
▪ Uppföljning av ny rese- och mötespolicy
▪ Översyn kontoplan avseende resekostnader
▪ Kommunikation
▪ Travel manager
▪ Klimatväxlingsmodell
▪ Innehåll i ny rese- och mötespolicy

En av de frågor referensgruppen (se sidan 23) fick besvara var Används digitala
möten som alternativ till resor idag? Svaren visade att den typen av möten används i
liten omfattning, dels beroende på syftet med mötet men också beroende på
okunskap. Deltagande i webbinarier (föreläsningar över nätet) förekommer.
Det varierar mellan förvaltningarna vad gäller lokaler och utrustning för
genomförande av digitala möten. Erfarenheterna där digitala möten använts är
att det ofta blir tekniska problem. Det framkommer önskemål om tydliga
instruktioner för hur ett digitalt möte ska sättas upp, till exempel genom en
instruktionsfilm. Vissa verksamheter väljer bort bild och har endast ljudmöte
via till exempel Skype med anledning av tekniska problem.
För att möjliggöra digitala möten behövs tillgång till lokaler och fungerande
användarvänlig teknik och utrustning. Och det behövs information och
utbildning i hur det fungerar. Det behöver finnas kunniga och tillgängliga
resurser som kan bistå och vägleda främst under ett implementeringsskede
men även kontinuerligt. En förutsättning är att även den (de) andra
mötesparten har motsvarande möjlighet. Här skulle ett arbete inom SKL kunna
vara en framkomlig väg. En förändring av mötesformer är också en kulturfråga
och här behövs goda förebilder och tydliga signaler från ledningen om vägval.
Förslag
Med utgångspunkt från det som redovisats föreslår vi att ett särskilt uppdrag
tas fram för att arbeta med området digitala möten. Det finns sannolikt goda
möjligheter att få stöd via projektet REDI – Resfria digitala möten i offentlig
sektor - i ett sådant uppdrag. Målsättningen med uppdraget är skapa
förutsättningar för Malmö stads medarbetare inom alla förvaltningar att i
ökande grad kunna ersätta tjänsteresor med resfria digitala möten.
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Vi är övertygade om att med ett tydligt sanktionerat systematiskt arbete går det
att minska tjänsteresandet och därigenom spara tid och pengar, minska stress
och klimatavtryck och öka effektiviteten och samverkan.
Stadskontoret tillsammans med serviceförvaltningen föreslås få uppdraget att
arbeta med området digitala möten. Återrapporteras april 2020.

Arbetsgruppen har undersökt alternativa möjligheter att kompensera
medarbetare för ledig tid som används i samband med tjänsteresa utanför
schemalagd arbetstid. Många medarbetare värdesätter en kompensation i tid
högre än den kompensation i pengar som idag utgår genom färdtidsersättning.
Skrivningarna i nuvarande avtal är dock av sådan karaktär att det inte bedöms
vara möjligt att föreslå en lösning av det slaget som kan gälla alla medarbetare,
se under stycket Reglering avseende färdtid sidan 6.
Arbetsgruppen har aktualiserat frågan och den kommer att lyftas till SKL för
att förhoppningsvis tas med i kommande avtalsdiskussioner.
Förslag
Stadskontoret föreslås få uppdraget att genom SKL driva frågan om möjlighet
att genom kollektivavtalsskrivning förändra möjligheterna till kompensation till
medarbetare för ledig tid som åtgår i samband med tjänsteresor.

För att skapa en djupare förståelse för hur och varför medarbetarna i Malmö
stad reser behöver en resvaneundersökning (RVU) genomföras. RVU:n
kommer att fokusera på tjänsteresor men även ta med några frågor kring
arbetsresor då det sannolikt påverkar användning av privat bil i tjänsten.
Åtgärd
Resvaneundersökningen genomförs i april 2020.

Användning av privat bil i tjänsten står, efter flyg, för det största
koldioxidutsläppet när det gäller resor i tjänsten. En reducering av
användandet av egen bil skulle innebära förbättringar för miljön, ökad säkerhet
och bättre hälsa för medarbetare samt en minskning av kostnaderna.
Malmö stad leasar en fordonsflotta på cirka 900 personbilar med höga miljö –
och säkerhetskrav. Fordonen drivs till 76 procent av fossilfria drivmedel och
enligt miljöbilsstrategin ska 100 procent av fordonsflottan vara fossilfri till
2020. Istället för att använda privat bil där vi inte känner till miljö- och
säkerhetsstandard ska den interna flottan användas och tillgodose
medarbetarnas behov. Malmö stad bör inte kräva att privat bil i tjänsten ska
användas.
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Förslag
Malmö stad ska genom restriktiv beslutshantering reducera användning av
privat bil i tjänst.
Stadskontoret, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen,
föreslås få i uppdrag att i det fortsatta arbetet med policy och riktlinjer
förtydliga avgränsningar vad gäller användning av privat bil i tjänsten.
Återrapporteras april 2020.

Malmö stad hade 2 886 tjänstecyklar år 2018, i september 2019 hade det ökat
till 3 526 tjänstecyklar. Efter resvaneundersökningen som ska genomföras i
april 2020 förväntas en bättre överblick vad gäller användningen av dessa.
Malmö stad bör öka användning av tjänstecykel genom att förbättra
förutsättningarna och informationen till medarbetare.
Förslag
Serviceförvaltningen, tillsammans med berörda förvaltningar, föreslås få i
uppdrag att förbättra förutsättningarna och informationen till medarbetarna
när det gäller att använda tjänstecykel. Klart under 2020.

En förmånscykel innebär att en arbetsgivare köper, leasar eller hyr en cykel
som den anställde kan nyttja privat. En positiv sidoeffekt av detta är att den
anställde även kan nyttja förmånscykeln i tjänsten. Skatteverket har räknat ut
ett förmånsvärde - baserat på cykelpris, kapitalkostnad och servicekostnad som läggs ovanpå på den anställdes skattegrundande lön. Förmånen är
pensions- och sjuklönegrundande. Även årlig service kan erbjudas till de som
väljer att cykla.
Med förmånscykel ges möjligheten att öka vardagsmotionen och samtidigt
spara tid för arbetspendling. Det möjliggör för alla medarbetare att välja en
kvalitetscykel, oavsett ekonomisk situation eftersom det blir en lägre kostnad
än att köpa den privat. Att ha en bra cykel utanför jobbet bidrar till en mer
aktiv fritid och minskad användning av bil vilket i sin tur minskar utsläpp och
trängsel på gatorna. Det finns idag en viss problematik med att tjänstecyklar
används för privata ändamål, den typen av händelse skulle användning av
förmånscykel kunna eliminera.
Förslag
Malmö stad bör erbjuda alla medarbetare möjlighet till förmånscykel.
Stadskontoret, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen,
föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med utredning och framtagande av
förslag. Återrapporteras april 2020.
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Hur vi reser privat påverkar hur vi reser i arbetet och hur vi reser i arbetet
påverkar också hur vi reser privat. Därför hänger arbetspendling och
tjänsteresor ihop. Den som tar bilen till jobbet har större benägenhet att
använda den även för tjänsteresor, även om en tjänstebil är både säkrare och
miljövänligare.
Detta kommer vi lättast bort ifrån genom att göra det enkelt och förmånligt att
välja ett hållbart transportalternativ som till exempel periodkort hos
Skånetrafiken. Malmö stad som arbetsgivare tjänar på en förändring både
kortsiktigt och långsiktigt och det ligger i linje med de miljömål som är
uppsatta.
Förslag
Malmö stad bör utreda möjlighet till periodkort hos Skånetrafiken som förmån.
Stadskontoret, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen,
föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med utredning och framtagande av
förslag. Återrapporteras april 2020.

Uppföljningen av nuvarande resepolicy visar att det har funnits brister i
efterlevnaden och uppföljningen. I Malmö stads reviderade rese- och
mötespolicy är det därför viktigt att det tydligt framgår att efterlevnaden ska
följas upp regelbundet.
Förslag
Stadskontoret föreslås få i uppdrag att undersöka stödjande digitala lösningar
för nämndernas rapporteringen. Återrapporteras april 2020.

Det är svårt att genom det interna ekonomisystemet följa Malmö stads
kostnader för resor och valda färdmedel. Det beror på att resor registreras på
olika konton – och ibland samregistreras olika färdmedel, till exempel tåg och
flyg, på grund av gemensam faktura. Idag finns det fyra olika konton i
kontoplanen som en kollektivtrafikresa kan bokföras på. Här bör en översyn
göras och gemensamma regler för hur bokföringen ska ske införas.
Förslag
Malmö stad bör göra en översyn av kontoplanen och upprätta gemensamma
regler för hur bokföring av resekostnader ska ske. Stadskontoret föreslås få i
uppdrag att arbeta vidare med översyn och förslag till förändring.
Återrapporteras april 2020.

För att implementera den nya rese- och mötespolicyn är det viktigt att den
kommuniceras och blir väl känd hos alla nämnder, chefer och medarbetare.
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Det bör ske genom flera olika kanaler som intranät, direktutskick via mail men
även via samverkansgrupper, möten och arbetsplatsträffar.
Utöver den årliga uppföljningen är det viktigt att synliggöra och kommunicera
hur arbetet med rese- och mötespolicyn fortgår. Här behövs både ett proaktivt
och ett informativt arbete. Ett sätt är att synliggöra goda exempel genom att till
exempel publicera intervjuer med medarbetare i de olika förvaltningarna och
bolagen om vad de gör för att ”välja” rätt färdmedel.
I samband med att den nya rese- och mötespolicyn beslutas ska Malmö stad se
till att den blir väl känd genom ett aktivt kommunikationsarbete, via tillgängliga
kanaler, till alla nämnder, chefer och medarbetare.
För att säkerställa att den nya rese- och mötespolicy hålls levande och att
Malmö stad arbetar proaktivt med att förändra rese- och mötesvanor, bör
regelbunden kommunikation och information ske genom olika kanaler, bland
annat via intranätet.
Förslag
Stadskontoret, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen,
föreslås få i uppdrag att ta fram förslag till kommunikationsinsatser.
Återrapporteras april 2020.

Rese- och mötesvanor är en viktig del i Malmö stads arbete och för att kunna
säkerställa ett kontinuerligt och proaktivt arbete. En ny roll som Travel
manager ska ansvara för kommunikation, uppföljning, kontakt med resebolag,
upphandling, delta i arbete med digitala möten, ha dialog med förvaltningarna
kring deras resande och hantera administration kring en klimatväxlingsmodell.
En Travel managerfunktion ska säkerställa att resor och möten följer den eller
de policys och avtal som finns. Travel manger ser till att alla delar i
reseprocessen stödjer organisationens övergripande mål och strategier,
samtidigt som den förenklar för medarbetaren, och sparar såväl tid som
pengar.
Förslag
Stadskontoret får i uppdrag att, i samarbete med miljöförvaltningen, genom
funktionen Travel manager möjliggöra ett kontinuerligt och proaktivt arbete
för att säkerställa efterlevnaden av resepolicyn.

Arbetsgruppen har tittat på olika möjligheter till klimatväxlingsmodell. Utifrån
de alternativ som finns förordar arbetsgruppen en klimatväxlingsmodell där
flyg, taxi och privat bil i tjänst belastas med en klimatväxlingsavgift. Medlen
används sedan till finansiering av åtgärder för hållbart resande till exempel
kollektivtrafik, tågresor, cyklar och andra beteendeförändrande och
miljöfrämjande insatser.
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Förslag
Arbetsgruppens förslag är att de administrativa förutsättningarna för
genomförande och prioritering av insatser utreds före driftsstart. Förslaget är
att starta klimatväxlingen 2021.
Stadskontoret, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen,
föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med utredning och framtagande av
förslag. Återrapporteras april 2020.

Den befintliga resepolicyn med riktlinjer gäller alla medarbetare och avser resor
i tjänsten. Arbetsgruppen konstaterar att skrivningarna i dessa dokument i stort
sett fortfarande är aktuella. De flesta delar bör finnas med även i en reviderad
policy, dock finns behov av att förtydliga vissa delar och lägga till andra.
Åtagandet i Agenda 2030 och beslutet att Malmö stad ska vara en klimatneutral
organisation senast år 2020 förpliktigar till att gå från ord till handling. Det har
från såväl referensgruppen som kommuncentral samverkan framförts
önskemål om tydligare skrivningar för att få ett bättre genomslag vad gäller
efterlevnad. Vid varje beslut om val av mötesform/färdmedel ska en avvägning
av miljöpåverkan och kostnad i förhållande till den enskildes livssituation
göras. Detta utifrån att Malmö stad som arbetsgivare ansvarar för att verka för
lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare oavsett diskrimineringsgrund.
Förändring och förtydligande
Arbetsgruppen föreslår att den reviderade policyn benämns Rese- och
mötespolicy med tillhörande riktlinjer. Utgångspunkten för de flesta
tjänsteresor är någon form av möte och huvudspåret är att så många möten
som möjligt ska kunna bedrivas utan att genomföra en resa.
Arbetsgruppen föreslår tydligare skrivningar när det gäller färdmedel med
inriktning;
• Tåg ska väljas före flyg. Möjlighet till avsteg enligt särskild hantering16.
• Resor med privat bil i tjänst sker endast i undantagsfall, till exempel för
enskilda medarbetare eller grupper. Möjlighet till avsteg enligt särskild
hantering.
• Gång, cykel eller kollektivtrafik ska väljas före bil och taxi.
• Taxi och bil kan användas i de fall resan överstiger 5 km och gång,
cykel eller kollektivtrafik inte är möjligt. Möjlighet till avsteg enligt
särskild hantering.
Arbetsgruppen föreslår också förtydligande när det gäller uppföljning;
• Uppföljning ska göras årligen, i samband med delårsrapport och
årsanalys, till nämnd och kommunstyrelse.

16

Avgränsningar utreds vidare
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När det gäller skrivningarna om färdmedel i nuvarande resepolicy är de i
många fall bra men formuleringarna avseende avgränsningar är vaga och det
innebär svårigheter att bedöma efterlevnaden.
I det fortsatta arbetet kommer arbetsgruppen se över hur avgränsningar kan
underlätta tolkning och efterlevnad. Avgränsningar kan vara till exempel krav
på tidsbesparing, avståndsbegränsningar alternativt destinationsavgränsningar
för ohållbara resesätt som flyg, privat bil i tjänst och taxi. Slutgiltig skrivning
redovisas i reviderad rese- och mötespolicy med tillhörande riktlinjer.
Tillägg
Arbetsgruppen föreslår att det läggs in ett nytt stycke om alkohol med
hänvisning till Malmö stads policy för alkohol vid representation och
tillhörande riktlinjer avseende alkohol och droger.
Den nya policyn/riktlinjen föreslås också innehålla tillägg i stycket om
säkerhet vid resor och förflyttningar i tjänsten. Då Malmö stad saknar en
särskild Trafiksäkerhetspolicy har Arbetsmiljöverket efterlyst förtydligande när
det gäller vilka regler som ska gälla vid användning av privat bil i tjänsten. För
att förtydliga detta kommer vi att hänvisa till den nya Miljöbilsstrategin när det
gäller miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.
Avsikten är att medarbetare i första hand ska använda Malmö stads bilar för
resor i tjänsten. Men för de medarbetare/yrkesgrupper som kan ha särskilda
behov av att använda privat bil i tjänst behöver vi fundera över vilka krav det
är möjligt att ställa på de privata bilarna. Det önskvärda är att de uppfyller
samma krav som de krav vi ställer på Malmö stads bilar.
Förslag
Stadskontoret får i uppdrag att, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, fortsätta arbetet med att ta fram en ny rese- och
mötespolicy med ovan beskrivna förtydliganden, tillägg och förändringar.
Återrapporteras april 2020.
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Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell
STK-2019-1249
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att ta fram en ny resepolicy och även utreda möjlighet till klimatväxlingsmodell. Nuvarande resepolicy med tillhörande riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige år 2010.
Kommunstyrelsen godkände i maj förslaget till uppdragsdirektiv, STK-2019-104. Direktivet
föreskriver att en kartläggning av efterlevnaden av nuvarande resepolicy och riktlinjer ska göras.
Kartläggningen ska innehålla lokala, nationella och internationella tjänsteresor. Omvärldsbevakning ska genomföras. Nuvarande resepolicy och riktlinjer för Malmö stad ska granskas i
relation till medarbetares arbetsmiljö, jämställdhetsperspektivet samt kollektivavtal. Utredning av
möjlighet till klimatväxlingsmodell ska genomföras. Systemstöd och uppföljning avseende resehantering ska granskas. Resultatet inklusive förslag till fortsatt arbete redovisas till kommunstyrelsen.
I föreliggande delrapport redovisas genomförd uppföljning, förslag till fortsatt arbete inklusive
förslag till framtagande av ny rese- och mötespolicy samt tänkbara möjligheter till klimatväxlingsmodell.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets redovisning i rapporten ”Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell” och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta genomföra planerade åtgärder för att ta fram en ny reseoch mötespolicy med de tillägg och förändringar rapporten beskriver. Återrapportering april
2020.
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3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta arbetet med i rapporten föreslagen klimatväxlingsmodell.
Återrapportering april 2020.
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4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och serviceförvaltningen, i uppdrag att genomföra planerade åtgärder enligt förslagen. Återrapportering i
april 2020
Beslutsunderlag

•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete och möjlighet till klimatväxlingsmodell
Rapport - Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet
till klimatväxlingsmodell

Beslutsplanering

Kommunstyrelseberedningen 2019-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Miljönämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att ta fram en ny resepolicy och även utreda
möjlighet till klimatväxlingsmodell. Nuvarande resepolicy med tillhörande riktlinjer beslutades av
kommunfullmäktige år 2010.
Kommunstyrelsen godkände i maj förslaget till uppdragsdirektiv, STK-2019-104. Direktivet föreskriver att en kartläggning av efterlevnaden av nuvarande resepolicy och riktlinjer ska göras.
Kartläggningen ska innehålla lokala, nationella och internationella tjänsteresor. Omvärldsbevakning ska genomföras. Nuvarande resepolicy och riktlinjer för Malmö stad ska granskas i
relation till medarbetares arbetsmiljö, jämställdhetsperspektivet samt kollektivavtal. Utredning av
möjlighet till klimatväxlingsmodell ska genomföras. Systemstöd och uppföljning avseende resehantering ska granskas. Resultatet inklusive förslag till fortsatt arbete redovisas till kommunstyrelsen.
Malmö stad har beslutat att göra FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, till sina. Malmö
stad har också i Miljöprogram för Malmö stad 2009 - 2020 satt som mål att vår egen organisation
ska vara klimatneutral år 2020. En resepolicy kan bidra till ekonomiska besparingar, miljövinster, bättre hälsa och ökad trafiksäkerhet samt bättre goodwill, ett starkare arbetsgivarvarumärke
och att skapa lika förutsättningar för alla medarbetare vid resor i tjänsten.
Arbetsgruppen har undersökt vilka ramar, lagar och avtal som styr tjänsteresor och definierat de
begrepp som förekommer. Hur den nuvarande resepolicyn hanterats har undersökts via en referensgrupp, genom att granska vilka internkontroller som gjorts och genom att gå igenom tillgänglig statistik för år 2018. En kontinuerlig uppföljning av genomförda tjänsteresor framöver
ser arbetsgruppen som ett incitament till ett förändrat beteende.
Malmö stads kostnader för resor i tjänsten under 2018 var omkring 20 miljoner kronor. När det
gäller koldioxidutsläpp var Malmö stads totala utsläpp för tjänsteresor cirka 1,2 miljoner kg. Fly-
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get stod för 86 procent av utsläppen medan användning av privat bil i tjänst stod för 11 procent
av koldioxidutsläppen.
Genom förändrade res- och mötesvanor kan såväl kostnader som klimatpåverkan reduceras.
Den omvärldsbevakning arbetsgruppen gjort visar att såväl kommuner som landsting och statliga myndigheter genom tydliga beslut, och i vissa fall klimatväxlingsavgifter, kunnat förändra
resvanorna inom organisationen. Ett viktigt område som arbetsgruppen vill lyfta är en övergång
till resfria (digitala) möten. Det pågår flera projekt runt om i Sverige som syftar till att öka organisationernas arbete med införande av resfria (digitala) möten.
Ansvariga

Carina Tempel HR-direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

