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POLICY 

Syfte
Resepolicyn utgör grunden för vårt resande inom kom-
munorganisationerna. Syftet med denna policy är att 
anställda och förtroendevalda ska göra smarta val vid 
planering och genomförande av möten och resor i tjäns-
ten.
Robertsfors kommun ska vara en god förebild för all-
mänheten och företag när det gäller resfria möten och 
energismart resande.

Mål
Målet med denna policy är att:
• vara ett styrinstrument för ett tryggt och säkert 

resande
• bidra till kostnadseffektivt resande
• skapa förutsättningar för resfria möten
•  bidra till energi- och klimateffektivt resande

* Vid användning av kommunbil bör samåkning undersökas i första hand. Kommunbil tillåts när tidsvinsten är 
mer än en (1) timma, och el- eller hybridbil ska vara förstahandsvalet.
** Hyrbil/Flyg/Båt kan tillåtas om tidsvinsten är mer än fem timmar.

Resfria möten: 1) kommunens egna lokaler 2) lokaler i kommunen 3) andra lokaler

Ansvar
Chefer ansvarar för att:
• alla medarbetare är väl medvetna om innehållet och 

syftet med resepolicyn.
• regelbundet följa upp att resepolicyn efterlevs och 

själva föregår som goda förebilder

Medarbetare/förtroendevald ansvarar för att:
• möten och resor i tjänsten sker på ett miljöanpassat,  

effektivt, ekonomiskt och säkert sätt.
• vid undantag från policyn ska detta godkännas i 

förväg av närmaste chef.

Vägledning för energismarta möten
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Telefonmöte Webbkonferens Videokonferens

Resa till möten: Välj det mest energieffektiva, miljövänliga, säkra och ekonomiska sättet.

Typ av resa 1:a handsval 2:a handsval 3:e handsval

Korta resor 
(< 3 km)

C y k l a / G å / 
Sparka Kommunbil *

Medellånga resor 
(3-50 km)

K o l l e k t i v t r a f i k              
(Tåg eller buss) Kommunbil *

Långa resor 
(> 50 km)

K o l l e k t i v t r a f i k              
(Tåg eller buss) Kommunbil * Hyrbil/Flyg/Båt**

A n s l u t n i n g s - 
resor

K o l l e k t i v t r a f i k              
(Tåg eller buss)

Kommunbil/Taxi* 
(helst miljötaxi)

Hyrbil/Flyg /Båt** 
Egen bil
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Färdsätt - instruktioner
Alternativ Instruktion
Tjänstecykel/elcykel/spark Låna nyckel i Kommunhuset

Kollektivtrafik (Buss) Använd företagskorten som finns utdelade till kommunens olika verksamheter.

Kollektivtrafik (Tåg) Beställs utifrån avtalade bästa pris och förutsättningar som ges. Genomförs nor-
malt i andra klass. Vid resa med nattåg kan medarbetare ha rätt till egen kupé om 
särskilda skäl föreligger.

Kommunbil Bokas via Intranätet (RobIntra).

Miljötaxi/Taxi I första hand miljötaxi. Bokning genom upphandlad resebyrå. Undantag vid hur 
bokning går till kan göras vid särskilda skäl.

Hyrbil Bokning genom upphandlad hyrbilsförmedlare.

Flyg Ska ske till lägsta möjliga kostnad – normalt ekonomiklass. Hänsyn ska tas till in-
dividuella förutsättningar vid längre resor utom Europa, då andra klasser kan nytt-
jas. Bokning genom upphandlad resebyrå.

Båt Resor med båt beställs utifrån avtalade bästa pris och förutsättningar som ges.

Egen bil Användande av egen bil i tjänsten ska undvikas. Ska godkännas av chef.
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RIKTLINJER

Möten och sammanträden
Resfria möten är en förutsättning för att minska miljöpå-
verkan och kostnader i tjänsten. Detta sker genom att 
överväga om telefon- eller videomöten dvs. distansmöten 
kan ersätta den vanliga mötesformen. Kurser och konfe-
renser bör förläggas till platser och tider som minimerar 
det totala resandet och möjliggör för resande med all-
männa kommunikationer eller samåkning.

Enhetlig hantering av tjänsteresor
Beställning av tjänsteresa för leasing- och kommunbilar
Med tjänsteresa menas en beordrad resa där överenskom-
melse om syfte, resmål, färdväg, färdsätt etc. har träffats 
mellan resebeordrande och resenär. Avvikelser från kom-
munens riktlinjer ska noteras och godkännas av närmaste 
chef. Avvikelser avseende försäkringar får dock ej göras. 
Riktlinjerna gäller även för Robertsfors kommuns projekt-
relaterade resor, men mer restriktiva regler kan bli aktuel-
la om projektfinansiär begär detta. 

För förtroendevalda avser tjänsteresa en resa kopplat till 
ens förtroendeposition där överenskommelse om syfte, 
resmål, färdväg, färdsätt etc. har träffats mellan den bud-
getansvariga förtroendevalde (nämnd- eller fullmäktige-
ordförande) och resenären. Avvikelser från kommunens 
riktlinjer ska noteras och godkännas av den budgetansva-
riga förtroendevalde.  Avvikelser avseende försäkringar får 
dock ej göras.

Beställning av tjänsteresa med kommunbilar
Kommunens resebokning av kommunbilar sker genom 
intranätets (RobIntra). Planering av resa ska ske i så god 
tid som möjligt för att möjliggöra samåkning och el- eller 
hybridbil ska vara förstahandsvalet vid resor inom kom-
munen. Ange resväg (avgångsplats och destination) samt 
ange ansvar- och verksamhetskod.

Eventuella uppkomna felparkeringsavgifter, hastighetsö-
verträdelser eller brott mot trafikförordningen vid använ-
dande av kommunbil ska betalas av den enskilde.

Beställning av tjänsteresa – övriga
Resenären ska, för beställning av tjänsteresa (där kom-
munbil ej används), använda Robertsfors kommuns upp-
handlade resebyrå. Vid bokning ange referens för fakture-
ring. Inga beställningar/inköp på andra reseföretag eller 
websidor, för att sedan justeras med utbetalning på lön 
eller faktura, får göras.

Användande av privat bil
Privat bil tillåts endast att användas i tjänsten på grund 
av individuella skäl, efter beslut av chef eller budgetans-
varig förtroendevald. Exempel på individuella skäl kan 
vara resor i samband med tjänsteresor där bostaden 
är utgångspunkt, alternativt ligger efter resvägen samt 
transport mellan bostad och flera arbetsplatser. 

Används privat bil gäller det även att; 
• den anställde/förtroendevalde själv får stå för alla 

kostnader vid en skadehändelse,(såvida inte annan 
är vållande till olyckan) skada regleras alltid via den 
anställdes bilförsäkring 

• vid personskada som drabbar den anställde/förtro-
endevalde gäller kommunens tjänstereseförsäkring.  

• eventuella uppkomna felparkeringsavgifter, hastig-
hetsöverträdelser eller brott mot trafikförordningen 
ska betalas av den enskilde.



Ersättningar
Vid inrikes och utrikes resor följs skatteverkets regler kring 
traktamente, resetillägg, färdtid och kostförmån. Se skat-
teverkets hemsida: www.skatteverket.se

Färdtid 
Färdtidsersättning utges endast för färdtid och väntetid 
som är försvarlig med hänsyn till den avsedda aktiviteten, 
resekostnaden och kommunikationsmöjligheterna. 

Reseräkning
Direkt efter hemkomst läggs reseräkning i Personec och 
kompletteras med eventuella kvitton för kontanta utlägg. 
Ersättning betalas dock inte om reseräkning lämnas sena-
re än tre månader efter resans slut. Förtroendevalda läm-
nar in särskild blankett till ansvarig utskottssekreterare. 

Försäkringar
Kontakta Ekonomichef vid frågor om reseförsäkring vid 
tjänsteresor. Vid utlandsresa ska man alltid ha med sig 
ett försäkringsbevis med kommunens försäkringsnum-
mer på. Beviset kvitteras ut i samarbete med Ekonomikon-
toret. För att få åka på tjänsteresa utomlands måste en ha 
en godkänd försäkring, annars får resenären inte åka på 
tjänsteresan och detta får varken ansvarig chef eller bud-
getansvarig förtroendevald undanta resenären ifrån. Det-
ta medför att en kan behöva redovisa en hälsodeklaration.

Övrigt
Betalkort och reseförskott 
I första hand ska resor betalas genom faktura till Roberts-
fors kommun. Däremot kan de anställda och förtroende-
valda som fått betalkort tillhandahållet av Robertsfors 
kommun använda dessa istället för privata betalkort för 
att minimera antalet reseförskott. Eventuella reseförskott 
ska redovisas senast en månad efter resans slut. 

Bonus/rabatter 
Samtliga former av bonus och rabatter i samband med 
tjänsteresor ska om möjligt, oavsett hur det benämns, till-
falla Robertsfors kommun. 

Hotell
Hotellnätter ska bokas genom Robertsfors kommuns upp-
handlade resebyrå. Lågprisboende som privatrum, vand-
rarhem med mera får alltid användas, oavsett ovanståen-
de riktlinjer.

Kombination av privat resa och tjänsteresa
Det är ej lämpligt att tjänsteresor kombineras med priva-
ta resor, av antikorruptionsskäl. Det är exempelvis inte 
lämpligt att åka på tjänsteresa utomlands för tjänstgöring 
under ett antal vardagar och därefter stanna privat i lan-
det under helgen innan en reser hemåt
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www.robertsfors.se

Växel: 
0934-140 00

e-post: 
kommun@robertsfors.se

Besöksadress:  
Storgatan 13, 

 915 81 Robertsfors


