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Remiss Motion av Andres Skans (V) om färre flygresor, svarstid 31 maj
2019

KN-2019-974
Sammanfattning

Anders Skans (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om färre flygresor av
Malmö stads anställda. Ärendet har skickats till kulturnämnden på remiss.
Kulturnämnden är positiv till motionens intention men tycker att fokus nu bör ligga på den
nya resepolicy som kommunstyrelsen beslutat ska tas fram för Malmö stad.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
kommunfullmäktige.
2. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till det föreliggande förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till motionen.
Gustav Edén (MP) instämmer med Frida Trollmyrs bifallsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till det föreliggande
förslaget, dels bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
godkänna det föreliggande förslaget till yttrande, att översända yttrandet till
kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer

Hanna Granér (V) avser att lämna in en skriftlig reservation (bilaga 6).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Bilaga 6

Reservation avseende yttrandet angående
motionen ”Färre flygresor”
Kulturnämnden 2019-05-23
Vi reserverar oss mot beslutet att inte kulturnämnden ställer sig bakom
Anders Skans motion om färre flygresor i sin helhet. För att minska Malmö
stads miljöpåverkan måste inte bara resepolicyn följas i större utsträckning,
den bör även bli strängare för att uppnå en kraftigare minskning av
utsläppen. Vi anser det vara rimligt att flyg inte ska användas som
färdmedel om tidsvinsten är under 5 timmar, samt överstiger 100 mil.
Koldioxidutsläppen måste minska och vi anser att det är dags att ta större
krafttag inom det offentliga för att åstadkomma detta.

Hanna Granér

Vänsterpartiet

