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Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333

ASN-2019-3787
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.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden
besluta

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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