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§

742

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

STK-2019-333
Sammanfattning

Anders Skans (V) har inkommit med en motion om färre flygresor. I motionen föreslår
motionären att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer avseende Malmö stads resepolicy
kompletteras med krav på skriftlig dokumentation om behovet av resan samt valet av
färdmedel. Motionären föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att flyg endast får
användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och endast om resan överstiger 100
mil.
Mot bakgrund av inkomna yttranden och kommunfullmäktigeuppdraget till
kommunstyrelsen, servicenämnden och miljönämnden att ta fram en ny resepolicy gör
stadskontoret bedömningen att ändringar i policy och riktlinjer när det gäller tjänsteresor bör
göras inom ramen för detta uppdrag.
Ett förslag till ny Mötes- och resepolicy för Malmö stad, med tillhörande riktlinjer har tagits
fram och behandlas vid innevarande möte (STK-2020-1485).
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till vad som redovisas i
innevarande ärende samt i förslaget till ny mötes- och resepolicy i Malmö stad, med
tillhörande riktlinjer (STK-2020-1485).
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Skans (V) motion om färre flygresor.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Tekniska nämnden beslut 190523 §143 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 190521 §82 med Reservation (V)
Remissvar från miljönämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190524 §63 med Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190521 §159 med Särskilt yttrande
(MP) och Reservation (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §74 med muntlig Reservation (V) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
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Kulturnämnden beslut 190522 §61 med Reservation (V)
Remissvar från kulturnämnden

