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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Torbjörn Håkansson (miljöingenjör)
Benny Nilsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Fredrika Swedenborg (kommunikatör)
Magnus Fahl (strateg)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-06-05

Protokollet omfattar

§143
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§

143

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

TN-2019-991
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.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anse motionen besvarad.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar avslag på motionen.
Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit att motionen
ska anses besvarad.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga §143a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Motion om färre flygresor
Förslag till yttrande TN 190523 Motion om färre flygresor
Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor

Bilaga §143a
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Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Motion av Anders Skans (V) om färre flygresor, STK-2019-333
Hur mycket vinner man egentligen på att flyga?
Vi menar att detta är en viktig åtstramning av liggande policy. Dagens policy talar om minst
fem timmars vinst, men vi menar att det är rimligt att ha tåg som norm redan vid tre timmars
vinst. Under en tågresa är det också möjligt att använda sin arbetstid på ett annat sätt än vid en
flygresa, vilket borde kunna inkluderas i policyn. Distansmöten är också en viktig möjlighet
värd att utveckla.
Det är bra att stadskontoret arbetar för en ny policy för hela staden, men FGK som på ett konkret sätt ser verkliga och beräknade konsekvenser av klimatförändringarna bör gå före i detta
arbete och denna policyförändring

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

