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Ny mötes- och resepolicy 

• Gäller från 1 mars 2021 

• Omfattar alla möten och resor i tjänsten 

• Gäller alla som arbetar i Malmö stad: 

- medarbetare 

- förtroendevalda och 

- anställda i helägda bolag 



   

             
     

            
  

       
        

   

Ny policy - nya vanor 

• Policyn är en del i att göra Malmö stad till en hållbar organisation 
genom sina kopplingar till Agenda 2030 

• Flyg och privat bil står för den största andelen av Malmö stads 
koldioxidutsläpp vid tjänsteresor 

• Genom att förändra res- och mötesvanor kan vi – förutom att 
minska klimatpåverkan – bidra till en minskning av stadens 
kostnader för resor 



  
”Den billigaste, mest miljövänliga och säkraste 

resan är den som inte alls behöver göras. 

” 



      

             

          

Ses digitalt så slipper du resa 

- Välj digitalt möte om det är möjligt 

- Erbjud digitalt alternativ då du själv håller i ett möte och det är möjligt 

- Information och inspiration kring digitala möten via Teams finns på Komin 



      

 

         

       

   

Gå eller cykla för hälsan och klimatet 

• Att gå, cykla eller åka kollektivt* är första alternativet 
vid resor inom staden 

• Malmö stads tjänstecyklar är ett hälsosamt och klimatsmart alternativ 

• Välj buss och tåg framför bil och taxi 

* självklart följs FHMs rekommendationer under pandemin 



  

        
 

  

Taxiresor – nej tack! 

• Taxiresor får endast användas för sträckor över fem kilometer 
– undantag kan göras för kortare sträckor om särskilda skäl finns 

eller om det saknas andra möjligheter 

• Måste du välja taxi, använd de avtal Malmö stad har tecknat 



 

        

     

     

Lämna bilen hemma 

• För resor inom Skåne och Öresund, använd kollektiva färdmedel 

• Privat bil ska undvikas 
– undantag beviljas skriftligen av närmaste chef 

• Om du måste välja bil, välj Malmö stads bilar 



   

        

       

     

      

             

Ta tåget inte flyget 

• Ta alltid tåg vid resor till eller från Stockholm 

• Välj tåg före flyg för resor inom Sverige 

• Överväg alltid tåg vid resor i Europa 

• Åk kollektivt till och från flygplatser och tågstationer 

• Om mötet kan ske digitalt sparar du tid, koldioxidutsläpp och pengar på att delta på 
distans 



 

       
 

     

Om du reser 

• Boka din tjänsteresa och eventuellt boende genom Malmö 
stads avtalade resebyrå 

• Lokala resor sker genom Skånetrafikens företags-alternativ 



 

        
 

    

Genomföra konferens 

• Vid konferensbokning - välj anläggningar som kan nås genom 
kollektiva färdmedel 

• Erbjud möjlighet att delta digitalt 



  

         

      

Pendla till jobbet 

• Resorna till och från arbetet har en betydande miljö- och klimatpåverkan 

• Välj ett hållbart sätt för dina pendlingsresor 



 

   

      

          

Uppföljning som stöd 

• Malmö ska bli en klimatneutral stad 

• För att nå dit behövs en beteendeförändring 

• Alla tjänsteresor följs upp för att kunna genomföra anpassade åtgärder där det behövs 


