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§ 136
Diarienr: KS-2019/00848

Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart
resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore
Sköld och Ulrika Edman (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 26/2019 Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå
kommun enligt personalnämndens yttrande.
Reservation
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
(se reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning).

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Åsa Bäckström
(V), Bore Sköld (V) och Ulrika Edman (V):
att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
förtroendevalda
att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
tjänstepersoner
att i Umeå kommun införa en norm som innebär att inbjudna gäster
erbjuds att resa hit med ett klimatsmart alternativ
att se över Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara
klimatsmarta tjänsteresor utgör normen.
Personalnämnden har 2019-12-17 yttrat sig över motionen och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Se personalnämndens protokoll i
bilaga.
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Beslutsunderlag
Motionen
Personalnämndens protokoll 2019-12-17, § 60

Beredningsansvariga
Birgitta Forsberg, personaldirektör

Hållbarhetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen.
Lena Riedl (M), Björn Kjellson (L), Robert Axebro (C), Janet Ågren (S) och
Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att hållbarhetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen
Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionens fjärde att-sats att se över
Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara klimatsmarta
tjänsteresor utgör normen.
Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C), Peder
Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) – bifall till hållbarhetsutskottets
förslag att avslå motionen.
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Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionens tre första att-satser.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå de tre att-satserna. Därefter ställer
ordförande avslag mot bifall till motionens fjärde att-sats. Kommunstyrelsen besluta att avslå den fjärde att-satsen. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för avslag till den fjärde att-satsen
Nej-röst för bifall till den fjärde att-satsen
Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S)
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Mikael Berglund (S)
Lena Riedl (M)
Igor Jonsson (M)
Åsa Bäckström (V)
Bore Sköld (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Nils Seye Larsen (MP)
Lena Karlsson Engman (S)
Veronica Kerr (KD)
Summa

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej Avstår

x
x
x
x
x
x
x
12 3

0

Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
den fjärde att-satsen. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att bifalla motionen.
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Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-05-25
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde på grund av tidsbrist.

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-06-15
Följande yttrar sig: Ulrika Edman, Tomas Wennström, Lars-Arne Ivert, Elin
Söderberg, Anders Ågren, Hans Lindberg, Peder Westerberg, Patrik
Brännberg, Veronica Kerr, Bore Sköld, Lena Riedl, Mattias Larsson och
Karl Larsson.
Yrkanden
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Tomas Wennström (S), Lars-Arne Ivert (SD), Anders Ågren (M), Hans
Lindberg (S), Peder Westerberg (L), Patrik Brännberg (AP), Veronica Kerr
(KD), Lena Riedl (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).
Elin Söderberg (MP) – Bifall till att-sats tre och fyra och avslag till att-sats
ett och två.
Propositionsordning
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot
Söderbergs förslag om bifall till att-sats tre och fyra och avslag till att-sats
ett och två. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Reservation
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Klimatet kan inte vänta. Vi som lever i den priviligierade delen av världen
har vi ett särskilt klimatansvar där vi nu har en historisk chans att ställa
om samhället hållbart och klimatsmart. Kärnan i motionen är inte av
moraliserande karaktär, utan att vi inte ska förstöra klimatet för
skattemedel. I Umeå kommun har vi nyligen antagit högt ställda miljömål
med en form av lokalt Parisavtal, men om det ska nås så händer för lite
och för långsamt trots att det är vårt gemensamma klimatavtryck som
avgör hur fort det går. De senaste månaderna har vi pga pandemin enkelt
kopplat vi upp oss till digitala möten och slogs av insikten att all den tid vi
spenderade genom att resa kors och tvärs kunde vi använda till att
spendera med våra barn, träna, ströva i naturen eller till reflektion. Ett
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flygstopp skulle skynda på forskningen och teknikutveckling i syfte att inte
bara minska de fossila utsläppen, utan att de snabbt ska ner på noll. Nu
kan vi både minska stressen, rädda klimatet och använda skattemedel
hållbart på samma gång.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Personalnämnden
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