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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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190516, §124.
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.

Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Mats Högelius (V) yrkar, med instämmande av Janne Grönholm (MP), att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska förslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition, bifall mot avslag, på arbetsutskottets förslag på
yttrande. Ordförande finner att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag.
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Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på Mats Högelius (V)
ändringsyrkande, att motionen ska anses besvarad. Ordförande finner att nämnden avslår
yrkandet.
Reservationer / Särskilda yttranden

Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







§124 Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
G-Tjänsteskrivelse Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Förslag till yttrande Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Följebrev Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-05-21
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Diarienr: ASN-2019-3787
Malmös stads anställda flyger i tjänsten 6 000 gånger per år. Vanligast är flygresor till
Stockholm. Det är inte rimligt med tanke på att det finns goda tågförbindelser mellan
Malmö och Stockholm.  För att minska de onödiga flygresorna förhandlande
Miljöpartiet i Malmö in en ny resepolicy i stadens budget. Eftersom en ny resepolicy är
på väg att tas fram anser vi att motionen är besvarad.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

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

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 20/ 2019-05-21 Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Motionen tar upp en viktig fråga angående vårt förhållningssätt till klimatfrågan och hur vi
kan medverka till att minska utsläppet från flyget som försämrar miljön så drastiskt.
Det är glädjande att yttrandet över motionen i stort sett instämmer i motionärens
beskrivning av problemet och intentionen med motionen.
Man hänvisar dock till en redan nu pågående process inom kommunen med i stort sett
samma inriktning om att begränsa bl.a. inrikes flygresandet för anställda i Malmö stad.
Det är glädjande att denna process redan är påbörjad och att man därför inte kan starta en
parallellprocess genom att bifalla motionen i sin helhet. Detta är fullt förståeligt.
Däremot är det ytterst förvånande att förslaget till beslut är att ”avslå motionen” istället för
att som brukligt vara i liknande situationer mena att ”motionen därmed anses vara
besvarad”.
Det hade på ett helt annat sätt visat att ASN står bakom sina egna uppställda klimatmål att
alltid ta klimatmässiga hänsyn i sina beslut.
Nu ger man istället almänheten intrycket av att denna miljöbov som flyget trots allt är, inte
är ett problem.
Det finns med andra ord ingen tydlig koppling i allt som sägs i texten och själva förslaget till
beslut.
Med anledning av detta reserverar jag mig mot beslutet att avslå motionen och yrkar bifall
till den istället.

Mats Högelius
Ledamot V

