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Resepolicy för tjänsteresor
Kommunsekreterarens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
- anta resepolicyn för tjänsteresor i enlighet med bilaga ”Respolicy - utkast (2020-09-28)”.
- ge Kommunstyrelsen mandatet att vid behov revidera i resepolicyn för att hålla dess praktiska
riktlinjer uppdaterade.

Ärendesammanfattning
Med anledning av svaret till motion ”17/2018 - Konferenser och möten på distans” inleddes ett arbete
för att revidera Robertsfors kommuns resepolicy. Efter inspirationsinhämtning från andra kommuner
samt regionalt sakkunniga har ett utkast till Resepolicy för tjänsteresor.

Beslutsunderlag
- Respolicy - utkast (2020-09-28)
- Protokoll KF 191203 § 128

Ärendet
Resepolicyn utgör grunden för vårt resande inom kommunorganisationerna. Syftet med denna policy
är att anställda och förtroendevalda ska göra smarta val vid planering och genomförande av möten och
resor i tjänsten. Robertsfors kommun ska vara en god förebild för allmänheten och företag när det
gäller resfria möten och energismart resande.
Målen för resepolicyn är:
• Vara ett styrinstrument för ett tryggt och säkert resande
• Bidra till kostnadseffektivt resande
• Skapa förutsättningar för resefria möten
• Bidra till energi- och klimateffektivt resande
Processen för resepolicyn har medvetet valt att inte inkludera frågan avseende klimatkompensering i
och med att det bedömdes vara en politisk fråga att avgöra om klimatkompenserings skall finnas i
Robertsfors kommun, inte en fråga för förvaltningsorganisationen.

Beslut ska skickas till:
- Kommunchef
- Kommunsekreterare
- Personalstrateg
- Personalfunktionen
- Samtliga chefer
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Konsekvensanalys och synpunkter
Jämställdhets konsekvensanalys
Förväntas ej påverkas, speciellt då inte det finns utrymme i policyn för chefer att fatta beslut som
avviker från policyn om det föreligger särskilda skäl.
Konsekvenser verksamhet
Genom restriktioner och begränsningar av resandet kommer det självfallet innebära förändringar för
verksamheterna. Förhoppningen är att denna policy kommer göra det lättare för verksamheterna att
ställa om till en mer miljövänlig och ekonomisk verksamhet. Däremot kan riktlinjerna kring
nödvändiga tidsvinster och så vidare innebära en mer påtaglig omställning för vissa verksamheter än
andra.
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Ärendet har beretts av Kommunledningsgruppen vid två separata tillfällen varpå åsikter/synpunkter
inhämtades och implementerades i policyn för att göra den både ambitiös och realistisk för
förvaltningen.
Konsekvenser på andra fattade beslut
Ärendet har sitt ursprung i vad som beslutades om Motion 17/2018 – Konferenser och möten på
distans (dnr: 9018/210.109) och föreslår en policy i samma anda.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Dem ekonomiska konsekvenserna för denna policy är svårberäknade. Faktiska tjänsteresor kan
förväntas bli dyrare och ta längre arbetstid för att genomföras då mer miljövänliga alternativ framhävs
av policyn. Däremot kan den totala kostnaden för tjänsteresor även minska drastiskt ifall fler
verksamheter väljer att delta på konferenser/möten/utbildningar på distans snarare än att resa till dessa.
Resurser
Befintliga resurser bör räcka.
Finansiering
Ska rymmas inom ordinarie verksamhet.
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