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Adress
Diarienummer

Till

TN-2019-991

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor STK-2019-333
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande och därmed anses motionen
besvarad:
Sammanfattning

I motionen föreslås det att Malmö stads resepolicy ska tolkas striktare med krav på skriftlig
dokumentation om resebehovet samt val av färdmedel. Det föreslås även att flyg endast får
användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkelresa samt överstiger 100 mil. Inom staden
har ett arbete med framtagande av en ny resepolicy påbörjats. Tekniska nämnden anser att
motionen därmed är besvarad.
Yttrande

Anders Skans föreslår i motionen att Malmö stads resepolicys riktlinjer kompletteras med ett
krav på skriftlig dokumentation om behovet av resan samt valet av färdmedel. Motionären
påpekar att trots den nu rådande resepolicyn sker många resor idag med flyg, det gäller både
politiker och anställda i Malmö stad. I policyns riktlinjer står även att flyget bara får användas
om det innebär att tidsvinsten blir minst tre timmar enkel resa. Motionen menar att det inte
sker en tidsvinst på tre timmar för att färdas till Stockholm och ändå så flygs det. Det
föreslås även att flyg ska endast användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och
endast om resan överstiger 100 mil.
Malmö stads resepolicy antogs 2010 och gäller resor som medarbetare gör i tjänsten.
I resepolicyn står det att tåg ska väljas före flyg. I policyns riktlinjer står även att flyget bara
får användas om det innebär att tidsvinsten blir minst tre timmar enkel resa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april 2019 att en ny resepolicy ska tas fram.
I samband med framtagandet av den nya resepolicyn ska även möjliga alternativ till
klimatväxlingsmodell utredas för att minska klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om
att titta närmare på sätt att kompensera för resor som innebär större påfrestningar på miljön.
Hänsyn ska även tas till arbetsmiljö och jämställdhet, som till exempel hur resepolicyn
påverkar möjligheten att förena föräldraskap och arbetsliv. Resultaten ska sedan ligga till
grund för arbetet med den nya policyn som förväntas vara klar under hösten. I arbetet med
att ta fram en ny resepolicy ska det granskas i vilken utsträckning detta efterlevs vid såväl
lokala, nationella som internationella resor.
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ordförande

Andréas Schönström
sekreterare

Kristina Andersson

Reservationer/särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) har lämnat in en
skriftlig reservation.

