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Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Robert Lenir (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
Nichodemus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Olsson (V)
Sofie Andersson (M)
Tina Hill (M)
Leif Mohlin (C)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Åsa Petersson (Personalrepresentant (Kommunal))
Erik Kytömäki (Utredningssekreterare)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Anette Enhav (Avdelningschef, avdelningen kvalitet och myndighet)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Jonas Törnebladh (Utredningssekreterare)
Ingrid Sundström Stockbro (Utbildningschef, utbildningsområde E)
Fahrudin Zenjic (Utbildningschef, utbildningsområde C)

Utses att justera

John Eklöf (M)
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Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

GRF-2019-5771
Sammanfattning

I syfte att genomföra färre flygresor i Malmö stad föreslår Anders Skans (V) i motion till
kommunfullmäktige att resepolicyns riktlinjer ska kompletteras med krav på att en checklista
måste fyllas i inför varje resa, den ska innehålla argument för att resan är nödvändig och inte
kan ersättas med annan kommunikation, samt dokumentation hur många som behöver resa.
Även en dokumentation om varför det valda färdmedlet valts. Vidare föreslår Anders Skans
(V) att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och endast om
resan överstiger 100 mil.
Malmö stads resepolicy och riktlinjer till resepolicy för Malmö stad innefattar tydliga
rekommendationer kring tillvägagångssättet vid en eventuell tjänsteresa. Enligt resepolicyn
ligger det hos varje chef att tillsammans med sina medarbetare se till att miljöpåverkan blir så
liten som möjligt, sammanvägt med kostnadseffektivitet och tidsåtgång.
Grundskoleförvaltningens bedömning att skriftlig dokumentation inte behövs kring behovet
av resan och valet av färdmedel. Bedömningen är att tidsvinsten vid val av flygresa på 3
timmar enkel väg är lämplig att behållas. Kravet på att att flyg endast får användas om
tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och endast om resan överstiger 100 mil bör inte
införas.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsgång

Lisa Stolpe (V) yrkar med instämmande av Johanna Öfverbeck (MP) att grundskolenämnden
ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Lisa Stolpes (V)
yrkande att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och
finner att grundskolenämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer

Lisa Stolpe (V) anmäler muntlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler muntlig reservation.

4

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190510 Remiss angående Motion av Anders Skans (V)
om färre flygresor
Förslag till beslut GRNAU 190510 §50 Remiss angående Motion av Anders Skans
(V) om färre flygresor
Förslag på yttrande GRNAU 190510 remiss angående Motion av Anders Skans (V)
om färre flygresor
Motion

