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Kommunstyrelsen

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
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.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har fått i uppdrag att avge yttrande om en
motion av Anders Skans (V) om färre flygresor. I motionen föreslås att Malmö stads
resepolicy kompletteras med krav på att en checklista ska fyllas i inför varje resa och att
denna bland annat ska innehålla information om varför resan är nödvändig och varför det
aktuella färdmedlet valts. Motionären föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om en
striktare tolkning av resepolicyn, vilket innebär att flyg endast ska användas om tidsvinsten är
minst fem timmar enkel resa samt om resan överstiger 100 mil.
GVN ser positivt på syftet med förslagen i motionen och nämndens synpunkter redovisas i
sin helhet nedan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens överväganden
Malmö stad har högt ställda målsättningar gällande miljö och målet är att
energianvändningen ska minska med 30 procent till år 2020. Detta kräver att anställda inom
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter utför sina tjänsteresor på ett så
energisnålt och klimatvänligt sätt som möjligt. I den gemensamma resepolicyn tydliggörs
medarbetarnas ansvar när det kommer till resande i syfte att detta ska ske på ett hållbart,
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kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt. I policyn beskrivs att medarbetare ansvarar
för att undersöka om det i första hand finns möjlighet för alternativa mötesformer som inte
inkluderar tjänsteresor och i andra hand se till att nödvändiga resor följer resepolicyns
riktlinjer. I största möjliga mån ska chefer och medarbetare arrangera möten via exempelvis
videokonferenser. Chefer inom Malmö stad informera om resepolicyn och ge sina
medarbetare förutsättningar för att följa dess innehåll. Inför varje resa ska en resplan
upprättas och godkännas av ansvarig chef. Skriftlig dokumentation om bland annat behovet
av resan krävs alltså redan idag inför tjänsteresor. Vidare ansvarar chefer för att följa upp
sina medarbetares tjänsteresor.
GVN beslutade i februari 2019 att internkontrollplanen för 2019 ska innefatta en granskning
av Malmö stads resepolicy. Förvaltningens efterlevnad av policyn kommer därmed följas upp
under året. Detta sker genom en granskning där syftet är att undersöka i vilken utsträckning
tjänsteresor i förvaltningen följer resepolicyn avseende val av färdmedel och i synnerhet
kommer resor till och från Stockholm att granskas. Granskningen syftar även till att ge
underlag för åtgärder vid eventuella avvikelser.
I april 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en ny resepolicy ska tas fram och
att i samband med detta ska även möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell för att minska
klimatpåverkan utredas. Det kan till exempel handla om att titta närmare på sätt att
kompensera för resor som innebär större påfrestningar på miljön. Nämnden menar att det är
rimligt att invänta resultatet av den kommande utredningen och efterföljande policy. I
arbetet med att ta fram den nya policyn kommer även en granskning av den nuvarande
resepolicyns efterlevnad genomföras. Förslaget om att flyg endast får användas om
tidsvinsten är minst fem timmar enkel resa och om resan överstiger 100 mil förutsätter,
liksom motionens första förslag, en revidering av nuvarande resepolicy. Enligt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bör förslagen därav behandlas i det planerade arbetet med att ta
fram en ny resepolicy i det fall kommunfullmäktige beslutar att bifalla föreliggande motion.
Förvaltningens kommunikationsavdelning genomförde i april 2019 en informationsinsats på
intranätet för att uppmärksamma resepolicyn och vikten av att följa dess riktlinjer. Vid detta
tillfälle informerades även medarbetarna om att en ny policy kommer tas fram.
Sammantaget bedömer GVN att pågående arbete inom ramen för intern kontroll samt
framtagandet av en ny resepolicy kommer att bidra till en bättre efterlevnad av de riktlinjer
som gäller för tjänsteresor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser
motionen besvarad och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
Ordförande

Juan Tadeo-Espitia
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Förvaltningsdirektör

Lars Rehnberg
Gemensam reservation från centerpartiet och moderaterna samt reservation från
sverigedemokraterna.

