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RESEPOLICY
Resepolicyn gäller för anställda och förtroendevalda inom Härjedalens
kommun.
Syftet med kommunens resepolicy:
• vårt sätt att resa ska bli mer miljöanpassat
• kommunens kostnader för resor i tjänsten ska minska
• resandet ska ske mer trafiksäkert
Inför varje resa ska man pröva möjligheterna att göra resan så miljöanpassad, effektiv, trafiksäker som möjligt. I de fall det förekommer konflikter
mellan olika mål måste avvägningen ske utifrån de lokala förutsättningarna
och en helhetsbedömning. Räkna dock med att miljön och säkerheten kräver
uppoffringar, ibland på effektivitetens bekostnad.
Ansvar
Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett miljöanpassat, ekonomiskt och säkert sätt.
Effektivitet
Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt. Det ställer krav på
att resandet planeras så att verksamhetens och individens behov kan
samordnas.
Trafiksäkert och miljöanpassat
•

Överväg alternativ till att resa. Undersök om det går att ersätta en resa
med något annat sätt att kommunicera t ex telefonmöte,
telefonkonferens, videokonferens eller via internet.

•

Tjänsteresor utanför kommunen skall normalt ske med tåg eller buss.

•

Eventuell resa med flyg skall om möjligt ske med utgångspunkt från
Svegs Flygplats.

•

Vid resa med bil prövas alltid möjlighet till samåkning. Försök att ordna
samåkning även med personer från andra kommunala förvaltningar.
Förmedling av samåkning vid tjänsteresor kan ske via intranätet.

•

Bilresor i tjänsten skall i första hand ske med fordon drivna av miljövänliga bränslen t. ex. etanol, som kommunen äger eller hyr.
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•

Konferenser i egen regi och internkonferenser skall i första hand
förläggas inom länet. Mötes- och konferenstider anpassas till allmänna
kommunikationer.

•

Gå eller cykla om möjligt vid kortare tjänsteresor.

Bonus och förmåner
All bonus och alla förmåner som en reseleverantör erbjuder tillfaller
kommunen och inte den enskilde resenären.
Uppföljning
Varje förvaltningschef ansvarar för att uppföljningar görs med avseende på
resepolicyns syften.

