
Ses digitalt så 
slipper du resa

Gå eller cykla 
för hälsan och 

klimatet

Ta tåget, 
inte flyget

Lämna bilen
hemma

Möte eller 
resa i tjänsten?
En guide till dig som arbetar i Malmö stad



Visste du att...

...2019 flög vi motsvarande 19 varv runt jorden 
med flyg bara till Stockholm. Med privat bil i tjänsten 

körde vi en sträcka motsvarande 18 varv. 

Det kan vi ändra på. Eller hur?



Bakgrund
Troligtvis är du som många 
av oss andra. Det är viktigt för 
oss att leva så klimatsmart som 
möjligt. Av många anledningar. 
Hemma har vi valt grön el, 
försöker äta mer vegetariskt 
och har slutat köpa plastpåsar 
(nästan). Och så funderar vi på 
att köpa elbil. Fast det är dyrt, 
så istället tar vi reda på hur det 
funkar med bilpool.

På jobbet gäller det att prioritera 
och att hushålla med arbetstiden 
så vi mår bra och allt hinns med. 
Möten med brukare, elever och 
kollegor avlöser varandra i en 
aldrig sinande ström. Om det står 
en bil på parkeringen så är det 
kanske inte så konstigt om vi tar 
den när tiden är knapp. Eller gör 
vi bara som vi brukar göra? Skulle 
det egentligen gå lika fort att 
cykla? 

Den här lilla skriften är baserad 
på Malmö stads mötes- och 
resepolicy som gäller från 1 
mars 2021. Policyn har många 
kopplingar till Agenda 2030 - 
socialt, miljömässigt och ekon-
omiskt - och är en del i arbetet 
med att göra Malmö stad till en 
hållbar organisation.

Den kan förhoppningsvis hjäl-
pa oss att göra hållbara val och 
visa att det faktiskt finns många 
vinster med att mötas på ett 
hållbart sätt.

Malmö stads mötes- och rese- 
policy gäller för alla som arbetar 
inom Malmö stad, det vill säga 
medarbetare, förtroendevalda 
och anställda i helägda bolag. 
Policyn går att hitta i sin helhet 
under sidan “Resa i tjänsten” på 
Komin. 



Ses digitalt 
-så slipper du resa!
Att träffas fysiskt är ibland viktigt, men i många fall kan ett möte 
ske på distans. Digitala möten, workshops och konferenser är idag 
lättillgängliga via verktyg som Teams. Att delta digitalt spar både tid 
och koldioxidutsläpp, och har på kort tid blivit en självklarhet. 

Behöver du hjälp med...

Utbildning

Eller

Utrustning

Prata med din chef!



Alla som jobbar i Malmö stad 
har tillgång till Teams som är 
en del av Office 365. 

Möten via Teams kan du 
ha med kollegor inom 
organisationen och personer 
utanför Malmö stad.

På Komin finns instruktions- 
filmer som beskriver hur du 
kan boka och genomföra 
möten i Teams, via din 
webbläsare eller en app 
som går att ladda ner.

De digitala mötena är här för att stanna!

KOMIN

“Sätt på 
micken”



Res hållbart...

Den billigaste, mest miljövänliga 
och säkraste resan är den som inte 
behöver göras. De flesta möten kan 
genomföras digitalt men om du vill 
mötas fysisk, välj det mest hållbara 
alternativet.  



...för hälsan och miljön

Att gå, cykla eller åka kollektivt 
är första alternativet vid resor inom 
staden. På din arbetsplats ska det 
finnas tjänstecyklar lätt tillgängliga. 
Du ska ha tillgång till cykelhjälm, 
regnkläder och reflexväst. Du ska 
också lätt kunna hitta rutiner för 
lokala buss- och tågresor.



Om du måste välja bil vid 
resor över 5 kilometer...

...väljer du Malmö stads bilar. 
För att inte medarbetare ska 
behöva använda privat bil i 
tjänsten ska varje förvaltning 
erbjuda alternativ. 

Taxiresor kan användas för 
sträckor över fem kilometer, men 
kan väljas för kortare sträckor om 
särskilda skäl finns alternativt om 
det saknas andra möjligheter. 
Måste du välja taxi, använd de 
avtal Malmö stad har tecknat. 



Privat bil ska undvikas 
Där det finns särskilda skäl att 
använda privat bil i tjänst kan 
undantag beviljas genom tillstånd 
av närmaste chef.  Skriftligt avtal 
och att varje sträcka överstiger 
fem kilometer är krav för att få 
ersättning. Avtalen ska 
omprövas årligen.



Resor i tjänsten inom 
Skåne och Öresund
Använd i första hand kollektiv- 
trafik som buss eller tåg. Om du 
måste välja bil väljer du Malmö 
stads bilar.

Inrikes resor i tjänsten 
Välj tåg före flyg vid tjänsteresor 
inom Sverige. Resor till eller från 
Stockholm ska alltid ske med 
tåg. För resor till och från tåg-, 
busstation eller flygplats väljer 
du i första hand tåg eller buss. 

När du överväger flyg, glöm inte 
att räkna in den tid det tar att 
ta sig till och från flygplatserna 
samt transfer och andra vänte-
tider före och efter resan. Om 
skillnaden är liten, ta tåg eller 
buss istället.

Internationellt  
Välj hellre tåg än flyg åtmin-
stone vid resor inom norra 
Europa. För att ta dig till och 
från tåg- och busstation eller 
flygplats väljer du i första hand 
tåg eller buss. 



Boka resa i tjänsten 
Beställ din tjänsteresa med hjälp 
av den resebyrå Malmö stad har 
avtal med. Genom dem bokar 
du hotell, konferenser, flyg, tåg, 
båt, flygbuss, flygtaxi och tåg-
taxi. Vid resor lokalt inom Skåne 
eller i Köpenhamnsregionen 
används i första hand Skåne-
trafikens företagsalternativ. 

Resor till och från arbetet 
Du ska kunna resa på ett håll-
bart sätt både i tjänsten och till 
och från jobbet. Förvaltningarna 
ansvarar för att underlätta för 
medarbetarna att göra hållbara 
och hälsosamma val genom att 
så långt det är möjligt erbjuda 
säkra cykelparkeringar och 
gärna dusch och ombytes-
möjligheter. 

Ta tåget! 
Inte flyget.






