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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om färre flygresor i tjänsten för
Malmö stads politiker och tjänstepersoner från Vänsterpartiet. I motionen anförs en striktare
tolkning av gällande resepolicy och tillhörande riktlinjer som innebär att tidsvinsten för att välja
flyg framför tåg bör utökas till minst fem timmar enkel resa mot nuvarande tre timmar, samt att
resan bör överstiga 100 mil för att valet ska vara motiverat. Motionären anser även att ett
skriftligt dokumentationskrav som redovisar behov av resan samt val av färdmedel bör införas.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för omställning till hållbart
resande inom ramen för målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad. Förvaltningen är positiv till
motionens inriktning att Malmö stad ska anta en mer restriktiv hållning avseende flygresor i
tjänsten, sett ur ett klimat, - tids, och kostnadsperspektiv.
I Malmö stads budget 2019 beskrivs att en ny stadsövergripande resepolicy ska arbetas fram
under året. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen önskar se ett gemensamt och tydligt
ställningstagande kring flygresor i denna. För att undvika parallella processer och osäkerhet
inom Malmö stads organisation är förvaltningens samlade bedömning att eventuella
förändringar i gällande policy och riktlinjer bör ske vid framtagandet av en ny version.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om färre
flygresor.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
yrkanden med hänvisning till att en ny stadsövergripande resepolicy ska tas fram under 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-05-08
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-05-16
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion om färre flygresor i tjänsten för
Malmö stads politiker och tjänstepersoner från Vänsterpartiet. I motionen anförs att en striktare
tolkning bör göras avseende tidsvinst i samband med resor i tjänsten, samt ett tillägg att avstånd i
mil bör beaktas i valet av färdmedel. Motionären anser även att ett skriftligt dokumentationskrav
i form av en checklista bör införas.
Motionens utgångspunkt är att klimatförändringarna kräver att Malmö stad bidrar till minskade
utsläpp, och att den miljövänligaste resan är den som faktiskt inte sker. Motionären lyfter att
stadens nuvarande resepolicy och tillhörande riktlinjer uttrycker att tåg ska vara
förstahandsalternativet vid tjänsteresor samt att tidsvinsten för att flyga ska vara minst tre
timmar enkel resa. Motionären menar att trots gällande skrivelser sker många resor ändå med
flyg och med lägre tidsvinst än vad riktlinjen förespråkar.
I motionen framförs två yrkanden, att kommunfullmäktige beslutar:
- att resepolicyns riktlinjer kompletteras med krav på skriftlig dokumentation om behov av
resan samt valet av färdmedel, samt
- att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst fem timmar enkel resa och endast
om resan överstiger 100 mil.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser för en ekologiskt hållbar stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser på miljöområdet görs i huvudsak inom ramen
för målområde 8 – en ekologiskt hållbar stad. Förvaltningen har fokuserat på områden inom klimat
och miljö som är påverkbara från förvaltningens sida, och där det bedöms att verksamheterna
kan generera positiva avtryck på stadens övergripande arbete.
Ett prioriterat område för förvaltningen är hållbara resor, och insatser har gjorts för att
uppmuntra en omställning till mer miljövänliga transportmedel. Bland annat har förvaltningen
aktivt arbetat för att antalet tjänsteresor med taxi ska minska genom att systematiskt följa
kostnadsutvecklingen för taxiresor på avdelningsnivå samt tillgängliggöra statistiken för medarbetare
och chefer. Under 2018 skedde en märkbart positiv utveckling. I samband med att intern
kontrollplan 2019 togs fram identifierades en risk för bristande följsamhet till Malmö stads resepolicy
och dess riktlinjer. Förvaltningen kommer med grund i identifierad risk att granska alla tjänsteresor
med flyg under perioden januari - augusti 2019. Granskningen kommer att redovisas i uppföljning av
intern kontrollplan 2019.
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Förvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på motionens inriktning att Malmö stad
ska anta en mer restriktiv hållning avseende flygresor i tjänsten, och ser att förvaltningen kan
bidra till en gemensam ambition rörande omställning till ett mer hållbart resande där tåg utgör
det främsta alternativet. Förvaltningen instämmer i att deltagande i sammanhang som innebär
någon form av längre resa överlag bör övervägas noga. Digitalisering gör att det idag finns goda
möjligheter till att exempelvis delta i konferenser och i kunskaps- och erfarenhetsutbyte på andra
sätt än att vara fysiskt närvarande. Ur ett klimat, - tids, och kostnadsperspektiv vore det önskvärt
att utforska och implementera dessa alternativ ytterligare.
I Malmö stads budget 2019 beskrivs att den egna organisationen ska vara ett föredöme i klimatoch miljöarbetet, samt att en ny stadsövergripande resepolicy ska arbetas fram under året för att
driva på utvecklingen avseende hållbara resor. Kommunstyrelsen har, tillsammans med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att ta fram en ny version. I samband
med detta ska även möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell utredas.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen önskar se ett gemensamt och tydligt ställningstagande
kring tjänsteresor med flyg i en ny stadsövergripande resepolicy. För att undvika parallella
processer och osäkerhet inom Malmö stads organisation är förvaltningens samlade bedömning
att eventuella förändringar i gällande policy och riktlinjer bör ske vid framtagandet av en ny
version.
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