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Resepolicy
Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-03-27, § 13. Ändringar antagna av KF
2020-06-15, § 74, och 2021-02-22, § 9.
Omfattning
Denna resepolicy omfattar samtliga medarbetare och förtroendevalda i Fagersta
kommun. Den avser alla resor som sker inom tjänsten eller uppdraget och som
betalas av Fagersta kommun. Resepolicyn gäller även för resor som görs i den
dagliga yrkesutövningen. Till policyn finns kompletterande Rutiner för resor.
Syfte
Policyn ska vara ett instrument för att möten och resor ska ske på ett så miljöanpassat, kostnadseffektivt och säkert sätt som möjligt. Utgångspunkterna är att:
 väga av kostnaden för resan mot kravet på effektivitet i verksamheten
 minska negativ påverkan på miljö och människors hälsa
 skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare
och förtroendevalda vid tjänsteresor
 minimera risken för att vi och andra trafikanter kommer till skada under våra
tjänsteresor
Ansvar
Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Fagersta kommun har ett ansvar för
att planera sina möten och resor så att de lever upp intentionerna i policyn. Medarbetare och förtroendevalda representerar kommunen och ska vara ett föredöme
i trafiken genom att följa policyn samt lagar och övriga bestämmelser. Varje chef
ansvarar för att policyn efterlevs av sina medarbetare genom att:
• säkerhetsställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn
• godkänna sina medarbetares tjänsteresor i förväg
• regelbundet följa upp att policyn efterlevs
Policy
Följande prioritering gäller vid resor:
1. Resfria möten
2. Gång, cykel, tåg eller buss
3. Bil
Resfria möten
Resfria möten och utbildningar är normen i Fagersta kommun. Det ska övervägas
om det fysiska mötet kan ersättas av digitala lösningar. Vid utbildningar och konferenser ska digitalt deltagande eller webbsändning efterfrågas.
Resande i tjänsten ska begränsas till syften nödvändiga för verksamheten. Samtliga resor och utbildningar ska godkännas av ansvarig chef i enlighet med beloppsgränser angivna i delegationsordning.
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Gång, cykel, tåg eller buss
Ett fysiskt möte bör om möjligt läggas till en plats och tid som inte kräver att bil
används. Gå eller cykla vid kortare sträckor, använd kollektivtrafik när det är
möjligt.
Bil
Vid en resa med bil ska i första hand Fagersta kommuns bilar användas. Där ska
miljöbilar prioriteras. I andra hand kan privat bil användas. Resan bör planeras i
god tid för att kunna välja kortast väg, möjliggöra samåkning och samordning
med fler aktiviteter.
Krav på personbil
 Alla nya bilar som köps in ska utrustas med alkolås.
 Alla nya bilar köps in ska utrustas med elektroniska körjournaler.
 Bilar som kör i södra delen av kommunen ska drivas av biogas enligt beslut
antaget av kommunfullmäktige (KF) 2015-11-23, § 155.
-------

Ansvarig: HR och utveckling
Resepolicy

Senaste ändringen antagen: KF 2021-02-22, § 9
Uppföljning: Gäller tillsvidare

