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1. Inledning 
Alingsås kommun är en av Västra Götalands största arbetsgivare vilket innebär att 

kommunen har ett ansvar att minska kommunens klimatpåverkan och att agera som ett 

föredöme. Dessutom har kommunen ett ansvar mot anställda, förtroendevalda och invånare 

att föra en god ekonomisk hushållning av resurser och att arbeta mot ett tryggare och mer 

hållbart Alingsås. Dessa riktlinjer syftar till att styra mot resfria möten, minimera flygresande, 

reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. 

 

1.1 Syfte 
Alingsås riktlinjer för tjänsteresor styr kommunens resor i tjänsten. Riktlinjerna har som syfte 

att främja ett: 

• Klimatsmart 

• Resurseffektivt 

• Trafiksäkert resande    

 

1.2 Omfattning 
Riktlinjer för tjänsteresor gäller för alla som är anställda på kommunal förvalting eller 

förtroendevalda i Alingsås kommun. Riktlinjerna gäller för alla resor i tjänsten bortsett från de 

med tung lastbil och arbetsfordon. Riktlinjerna omfattar inte resande mellan hemmet och 

arbetsplatsen utom i de fall den sträckan utgör en del av tjänsteresan. 

Det är inte tillåtet att nyttja kommunens fordon för privat bruk. 

 

1.3 Ansvarsfördelning 
Det är förvaltningschef som har det övergripande ansvaret för att förvaltningen efterlever 

Alingsås riktlinjer för tjänsteresor. Det är närmsta chef som ansvarar för att informera och 

kontinuerligt följa upp medarbetares tjänsteresor. 

Anställda och förtroendevalda har ansvar för att planera och genomföra resor i enlighet med 

riktlinjerna. Uppstår osäkerhet kring riktlinjerna har var och en ansvar för att kontakta 

närmsta chef för att klargöra det som är osäkerhet. Anställd och förtroendevald ansvarar 

själv för att vara behörig att framföra de fordon som används. Vid resor företräder anställda 

och förtroendevalda kommunen och har ansvar för att köra rätt i trafiken. 

2. Resfria möten 
Inför varje mötestillfälle ska mötesansvarig göra en bedömning om mötet kan genomföras på 

distans (t.ex. genom telefonmöte, webbmöte eller videokonferens). Med mötestillfälle menas 

konferenser, seminarier, utbildningar etcetera. Om ett fysiskt möte krävs ska tidpunkt och 

lokal väljas som så långt som möjligt underlättar deltagarnas möjlighet att gå, cykla eller resa 

med kollektivtrafik.  



 

 

3. Val av färdsätt 
I de fall då tjänsteresor är befogat ska resan samordnas, planeras och genomföras på ett så 
miljömedvetet, resurseffektivt och trafiksäkert sätt som möjligt.  
 
Val av färdsätt ska ske enligt följande prioriteringsordning om inga särskilda skäl föreligger1:  

1. Gång eller cykel 

2. Kollektivtrafik, buss och fjärrtåg 

3. Poolbil eller enhetsknutet fordon 

4. Hyrbil eller taxi 

5. Flyg 
 
Samåkning ska alltid eftersträvas när det är möjligt. Egen bil i tjänsten får endast användas i 
de fall kommunens egna poolbilar eller enhetsknutna fordon inte finns tillgängliga om inga 
särskilda skäl föreligger2. 

 

3.1 Gå och cykla 
För tjänsteresor som är kortare än 3 kilometer ska gång och cykel prioriteras. Vid tjänsteresa 

med cykel är det lämpligt att bära hjälm, eftersom det är både en arbetsmiljö och en 

säkerhetsfråga. 

 

3.2 Resa med kollektivtrafik, buss och fjärrtåg  
Alla inrikes resor utanför den egna kommunen ska i första hand ske med kollektivtrafik, buss 

och fjärrtåg. Kort med kontoladdning för resor med Västtrafik finns på respektive förvaltning. 

Längre resor ska alltid bokas med upphandlad resebyråtjänst eller direkt genom 

ramavtalsleverantör. 

 

3.3 Resa med bil 
Poolbil eller enhetsknutet fordon som är anpassade för flera drivmedel ska tankas och köras 

på det mer klimatsmarta alternativet i så stor utsträckning som möjligt. Vid alla tjänsteresor 

med bil ska säkerhetsbälte användas under hela resans gång och trafikregler ska följas.  

 

3.4 Flygresor 
Resa med flyg får endast ske om särskilda skäl föreligger1. Flygresor inklusive 

anslutningsresor ska alltid bokas med upphandlad resebyråtjänst. 

                                                      
1 Omständigheter som vid resans start/målpunkt ej möjliggör gång/cykel/kollektivtrafik, vid transport av 
tung eller skrymmande last eller då tidsvinsten är stor vid val av annat färdsätt, då resorna företas sent 
på kvällen alternativt på natten. Särskilda skäl omfattar även de fall det finns allmänna 
rekommendationer från regeringen eller från andra myndigheter som på uppdrag av regeringen 
avråder från resor med vissa färdmedel. Andra skäl kan föreligga och valet av färdsätt ska då ske i 
överenskommelse med närmsta chef. 
2 Exempel på särskilda skäl kan vara att en medarbetare har en funktionsnedsättning. 



 

 

4. Beställning av resa och logi 
Beställning av resor och/eller logi ska ske från kommunens upphandlade bolag för 
resebyråtjänster. Vid beställning ska lägsta pris begäras. Vid behov av ombokningsbara 
biljetter, som ofta kostar mer, ska var och en rådgöra med närmsta chef. 

5. Uppföljning och revidering 

5.1 Uppföljning av hur riktlinjerna efterlevs 
Uppföljning av hur riktlinjerna för tjänsteresor efterlevs sker genom årlig uppföljning gjord av 

kommunledningskontoret. En årlig sammanställning av resekostnader per färdmedel 

(exklusive gång och cykel), använd drivmedelskvantitet, samt energianvändning och 

klimatpåverkan tas fram. Återrapportering sker till förvaltningarna. 

5.2 Uppföljning och revidering av riktlinjerna 
Innehållet i riktlinjerna för tjänsteresor bör med fördel följas upp och revideras årligen eller 

efter behov. Vid revidering bör en bred variation av funktioner inom lämpliga 

verksamhetsområden samråda i frågan. 

6. Tjänstereseförsäkring 
Alingsås kommun har tecknat tjänstereseförsäkring för anställda och förtroendevalda under 

tjänsteresor som utförs på arbetsgivarens uppdrag såväl inrikes och utrikes. 

Tjänstereseförsäkringen omfattar även praktikant eller person som är utsedd av kommunen 

och som företar tjänsteresa för kommunens räkning. Vid resa utanför Sverige ska 

reseförsäkringsbevis alltid medtas. 

7. Utbildning 
Kommunens fordonsenhet ansvarar i samråd med respektive förvaltning för att undersöka 

behov av och planera utbildningsinsatser gällande klimatsmart, resurseffektiv och trafiksäker 

bilkörning.  

 


