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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Jacob Branting (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Anette Ellis (S)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Linus Nilsson (SD)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Johansson (S)
Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Holger Cannerfors (V)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Johanna Olsson (nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (chef för nämnd och ärendeberedning)
Jonas Andersson (kommunikatör)
Jonas Jonsson (strateg)
Adriana Bassini Ståhl (kommunal)
Johan Bohman (SACO)
Gunilla Heimstein (lärarförbundet)
Niklas Anderberg (utbildningschef)
Katarina Falk (tf avdenigschef)
Ann Andersson (ekonomichef)
Jonas Svensson (utbildningschef)

Utses att justera

Anton Sauer

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Johanna Olsson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Juan Tadeo-Espita
Justerande

...........................................

Anton Sauer

…………………………………
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Justeringen

2019-05-31

Protokollet omfattar

§63
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Yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333

GYVF-2019-1043
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avge
yttrande över en motion av Anders Skans (V) om färre flygresor. Nämnden ser positivt på
motionens syfte och under 2019 kommer efterlevnaden av Malmö stads gemensamma
resepolicy granskas inom ramen för arbetet med intern kontroll på förvaltningen.
Sammantaget bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att pågående arbete, både
inom förvaltningen Malmö stad som helhet, kommer att bidra till en bättre efterlevnad av de
riktlinjer som gäller för tjänsteresor.

Beslut

1.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
avseende motion om färre flygresor.
2.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om färre flygresor besvarad med
hänvisning till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning.
Reservationer

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar
att de avser att lämna in en skriftlig reservation före justeringen.
Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att lämna in en
skriftlig reservation före justeringen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anton Sauer (C) och Lilian Gerleman (M) yrkar avslag på motionen.
Linus Nilsson (SD) ställer sig bakom (C) och (M):s avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer avslagsyrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
Följebrev Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor , STK-2019-333
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G-Tjänsteskrivelse GVN 2019-05-24 Förslag till yttrande över motion av Anders
Skans (V) om färre flygresor
Förslag till yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

5

Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2019-05-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 9- Yttrande över motion av Ander Skans (V) om färre flygresor stk-2019-33

Centerpartiet och Moderaterna delar bilden av att fler insatser behöver genomföras för att förbättra
klimatet. Vi delar också i viss mån problembeskrivningen att man inom kommunen inte bör flyga allt
för korta sträcker om det inte är absolut nödvändigt. Dock är motionärens vision om att man från
kommunen inte får nyttja flyget om resan inte är över 100 mil overklig och riskerar att slå mot de
fritidspolitiker som inte har möjligheten att ta tjänstledigt för att ta tåget dagar i förväg. Med grund i
detta yrkar vi till skillnad från förvaltning avslag på föreliggande förslag då ett besvarande signalerar
en bild av att detta är något man redan implementerar.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation.

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Katarina Johansson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lucas Löweneng

Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-24
Ärende: 9. Yttrande över motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333

Nämnden beslutade att den avsedda motionen skulle anses vara besvarad.

Motionen avsåg omöjliggöra användandet av flyg som transportmedel för förtroendevalda, nämndemän och anställda hos Malmö Stad vid resor som inte överstiger 100
mil och där val av flyg sparar 5h i tid jämfört med annat transportmedel.
Sverigedemokraterna yrkade på avslag av motionen. Motionens förslag till lösning på
klimatförändringarna runtom i världen är en särlösning och kommer effektivt endast
resultera i att förtroendevalda är borta från sina ordinarie arbeten längre än nödvändigt.

Sverigedemokraterna väljer därför att reservera sig mot nämndens beslut att anse
motionen av Vänsterpartiet som besvarad, då vi yrkade på avslag.

____________________________
Rickard Åhman-Persson

____________________________
Linus Nilsson

Med instämmande av
____________________________
Åke Gusérus Bengtsson

____________________________
Britt-Marie Nilsson

