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RESEPOLICY FÖR FAGERSTA KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-27, § 13.
Omfattning
Denna resepolicy gäller för alla anställda och förtroendevalda inom
Fagersta kommun. Den avser alla resor som sker inom tjänsten och
som betalas av Fagersta kommun. Resepolicyn gäller även för resor
som görs i den dagliga yrkesutövningen.
Syfte
Resepolicyn ska utgöra ett instrument för att resorna ska ske på ett
så
kostnadseffektivt,
miljöanpassat och
säkert sätt som möjligt.
Ansvar
Alla har ett ansvar för att policyn tillämpas. Anställda och
förtroendevalda representerar kommunen och ska vara ett föredöme
i trafiken genom att beakta policyn samt följa lagar och övriga
bestämmelser. Varje chef ansvarar för att resepolicyn efterlevs av
sina medarbetare genom att:
- säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i
resepolicyn,
- godkänna sina medarbetares tjänsteresor i förväg,
- regelbundet följa upp att resepolicyn efterlevs.
Riktlinjer och tillämpningar
Vi arbetar aktivt för att minska antalet körda kilometer.
- Resor planeras i god tid, även inom tätorten, för att bl.a.
o kunna välja kortaste vägen,
o möjliggöra samåkning,
o samordna fler aktiviteter under samma resa mm
- Resor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med t.ex.
telefon- eller webbkonferenser.
Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan.
- Vi tillämpar sparsam körning (ecodriving) för att minska
bränsleförbrukning och utsläpp.
- Motorvärmare ska användas.
- Rätt lufttryck i däcken (för lite luft ger en högre bränsleförbrukning).
- Tomgångskörning minimeras.
Vi arbetar aktivt för att det lämpligaste färdsättet ska väljas.
- Cykel väljs där så är möjligt. Cykelhjälm ska användas både som
skydd och för att föregå med gott exempel. Hjälm tillhandahålls
av arbetsgivaren.
- Tåg eller buss används i första hand vid längre resor. Flyg bör
endast bokas vid särskilda tillfällen.
- Samåk med andra om det är möjligt.
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Vi arbetar aktivt för att resan ska bli så säker som möjligt.
- Hastighetsgränser och övriga trafikregler ska följas. Böter för
trafikförseelser betalas ej av Fagersta kommun.
- Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten t.ex.
genom att hänsyn till väglag och trafiksituation tas för att
minimera olycksrisken.
- Undvik samtal i mobiltelefon under körning. Handsfree är ej
säkert men att föredra, i annat fall ska fordonet parkeras på ett
säkert sätt medan samtal pågår.
Krav på personbil
Bil ägd, leasad eller hyrd av Fagersta kommun ska:
- Uppfylla minst 4 stjärnor enligt Euro NCAP.
- Uppfylla minst krav på Miljöklass 2005.
- Vara så energisnål som möjligt med hänsyn till den storleksklass
man behöver.
- Ha vinterdäck vid vinterväglag. Rätt mönsterdjup både sommar
som vinter.
Uppföljning
Chefer följer regelbundet upp att resepolicyn efterlevs i samband
med medarbetarsamtal eller dylikt.
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