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Svar på motion från Karin Svensson Smith (MP)
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 16 december 2019 lämnat in en
motion vari föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att utforma en
kommunövergripande resepolicy.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2010 att fastställa Lunds
kommuns nu gällande riktlinjer för resor och transporter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att aktualisera och revidera
riktlinjerna samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2020
Karin Svensson Smith (MP) motion Uppdatera resepolicyn för Lunds
kommun den 16 december 2019

Barnets bästa
Konsekvenserna för barn bör ingå i aktualiseringen av riktlinjer för
resor och transporter.

Ärendet
Karin Svensson Smith (MP) föreslår i motion att kommunfullmäktige
ska besluta att ge kommunstyrelsens miljö-och hälsoutskott i
uppdrag att utforma en kommunövergripande resepolicy.
I motionen föreslås att kommunen skulle kunna utforma resepolicyn
utifrån fyrstegsprincipen, som innebär att man före en eventuell resa
i tjänsten överväger om resan är viktig för verksamheten, om man
kan delta på annat sätt via ex. Skype, resa kollektivt eller slutligen om
värdet av resan motiverar klimatpåverkan.

Beredning
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010. Riktlinjerna
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bygger på att Lunds kommun ska ta största möjliga hänsyn till
miljöpåverkan på arbetsplatser och vid tjänsteresor. Riktlinjerna
bygger i huvudsak på de principer som föreslås i motionen att i
första hand överväga om resan är nödvändig, se om det finns
alternativ till resan, i andra hand välj gå/cykla eller kollektivtrafik.
Riktlinjerna fastställdes 2010 och kan därför vara i behov av
aktualisering och uppdatering. Fackliga organisationer har tidigare
framfört att arbetsmiljöhänsyn bör tas i resepolicyn.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att aktualisera och
revidera riktlinjerna för resor och transporter.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen dels
besluta
att

ge kommunkontoret i uppdrag att aktualisera och revidera
riktlinjerna för resor och transporter,

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att

med hänvisning till det som redovisats i ärendet anse motionen
besvarad.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, utredningsenheten

