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Grundskolenämnden
Datum

2019-05-29

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2019-5771

Kommunstyrelsen

Remiss angående Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor
STK-2019-333

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

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.
Grundskolenämndens 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 flyg endast får användas om tidsvinsten är
minst 5 timmar enkel resa och endast om resan överstiger 100 mil bör inte införas.
Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yttrande

Grundskolenämnden har i sin verksamhet ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och
agera som ett föredöme. Lika viktigt är att värna om medarbetaren under resor och säkra en
god och säker arbetsmiljö. Därtill ska grundskolenämnden hushålla med kommunens
ekonomiska resurser.
Grundskolenämnden är ansvarig för medarbetarens arbetsmiljö även under en tjänsteresa
och således ska också resenärens arbetsmiljö, bekvämlighet och säkerhet vägas in.
Lagstadgad dygns- och veckovila ska iakttas. Säkerhet ska beaktas både utifrån person- och
trafiksäkerhet och det allmänna säkerhetsläget på förrättningsorten och i världen.
Fysiska resor ska när så är möjligt ersättas med digitala möten. Behovet av att resa ska därför
alltid övervägas innan en resa bokas. Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett så
energisnålt och klimatvänligt sätt som möjligt. Utifrån verksamhetens förutsättningar ska
enligt Malmö stads resepolicy hänsyn tas till den enskildes livssituation när planering sker av
möten och resor.
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Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt. När kostnaderna för resan
beräknas ska hänsyn tas till resans alla delar: transport till och från järnvägsstation/flygplats,
logi, arbetstid, traktamenten, eventuella lokaltransporter eller taxiresor och eventuella
bagagekostnader. Det är den totala kostnaden för tjänsteresan som ska ligga till grund för en
jämförelse av kostnaderna för olika resealternativ.
Varje medarbetare ansvarar för att undersöka om det i första hand finns ett alternativ till att
resa till möten. Därefter ansvarar varje medarbetare för att resor i tjänsten följer Malmö stads
resepolicy med riktlinjer. Chefen ansvarar för att medarbetarna känner till och följer
innehållet i Malmö stads resepolicy. Chefen ska se till att medarbetarna har grundläggande
kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Grundskolenämndens
bedömning är att en skriftlig dokumentation av val av resesätt inför varje resa inte behöver
göras.
Med anledning av ovan bedömer grundskoleförvaltningen att resepolicyn innefattar tydliga
riktlinjer kring resandet och att tidsvinsten vid val av flygresa på 3 timmar enkel väg bör
behållas.
Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen

Ordförande

Sara Wettergren
Direktör

Anders Malmquist
V anmäler muntlig reservation.
MP anmäler muntlig reservation.

