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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 191
Revidering av resepolicy (KS 2021.272)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad resepolicy i 
enlighet med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har – i enlighet med fullmäktiges beslut att samtliga kommunens 
styrdokument ska ses över minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov – sett 
över kommunens resepolicy.

Resepolicyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och omfattar både 
medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och 
totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras.

När policyn först fastställdes hänvisade den till kommunens trafiksäkerhetspolicy. 2017 
genomförde kommunen en trafiksäkerhetsrevision och som en följd av denna beslutade 
fullmäktige att trafiksäkerhetspolicyn skulle utgå. I samband med fullmäktiges beslut 
ändrades också hänvisningen i resepolicyn till att istället hänvisa till kommunens rutiner för 
trafiksäkerhet.

I föreliggande förslag har policyns mall genomgått en uppdatering. När det gäller policyns 
innehåll bedömer kommunledningskontoret att policyn står sig väl och därmed föreslås inga 
förändringar avseende innehållet.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §154 KS AU Revidering av resepolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Revidering av resepolicy
 Förslag till reviderad resepolicy
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Referensnummer för signaturer:

§ 154
Revidering av resepolicy (KS 2021.272)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad resepolicy i 
enlighet med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har – i enlighet med fullmäktiges beslut att samtliga kommunens 
styrdokument ska ses över minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov – sett 
över kommunens resepolicy.

Resepolicyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och omfattar både 
medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och 
totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras.

När policyn först fastställdes hänvisade den till kommunens trafiksäkerhetspolicy. 2017 
genomförde kommunen en trafiksäkerhetsrevision och som en följd av denna beslutade 
fullmäktige att trafiksäkerhetspolicyn skulle utgå. I samband med fullmäktiges beslut 
ändrades också hänvisningen i resepolicyn till att istället hänvisa till kommunens rutiner för 
trafiksäkerhet.

I föreliggande förslag har policyns mall genomgått en uppdatering. När det gäller policyns 
innehåll bedömer kommunledningskontoret att policyn står sig väl och därmed föreslås inga 
förändringar avseende innehållet.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Revidering av resepolicy
 Förslag till reviderad resepolicy
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Tjänsteskrivelse

Revidering av resepolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad 
resepolicy i enlighet med bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har – i enlighet med fullmäktiges beslut att samtliga 
kommunens styrdokument ska ses över minst en gång per mandatperiod och 
revideras vid behov – sett över kommunens resepolicy.

Resepolicyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och 
omfattar både medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att 
miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten 
optimeras.

När policyn först fastställdes hänvisade den till kommunens trafiksäkerhetspolicy. 
2017 genomförde kommunen en trafiksäkerhetsrevision och som en följd av denna 
beslutade fullmäktige att trafiksäkerhetspolicyn skulle utgå. I samband med 
fullmäktiges beslut ändrades också hänvisningen i resepolicyn till att istället hänvisa 
till kommunens rutiner för trafiksäkerhet.

I föreliggande förslag har policyns mall genomgått en uppdatering. När det gäller 
policyns innehåll bedömer kommunledningskontoret att policyn står sig väl och 
därmed föreslås inga förändringar avseende innehållet.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Ett mål i kommunplan 2021-2023 är att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. I hållbarhetsarbetet tar kommunen stöd av 
Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. När det gäller kommunens 
resepolicy så kopplar den an till mål 13 – bekämpa klimatförändringarna. Resepolicyn 
kan bidra positivt till kommunens arbete för en hållbar utveckling genom att 
kommunens anställda och förtroendevalda följer dessa, i policyn angiva, 
grundprinciper:

- resande bara när det behövs; tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som 
möjligt med video-, telefon-, och webb-konferenser

- ett miljö- och klimatanpassat resande; tjänsteresor planeras och genomförs 
på ett sådant sätt att klimatpåverkan och yttre miljöpåverkan minimeras.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

Expedieras till:
Akten



XXXX-XX-XX

DIARIENUMMER KS 2021.272

1.3.6.6

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

Resepolicy
Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-10-12 § 109, senast reviderad av 
Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: HR-avdelningen

Syfte
Policyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten.

Grundprinciper:

- resande bara när det behövs; tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som 
möjligt med video-, telefon-, och webb-konferenser

- ett miljö- och klimatanpassat resande; tjänsteresor planeras och genomförs 
på ett sådant sätt att klimatpåverkan och yttre miljöpåverkan minimeras

- ett kostnadseffektivt resande; tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt 
som möjligt

- en trygg och säker arbetsmiljö; tjänsteresorna ska ske på ett så trafiksäkert 
sätt som möjligt med hänsyn till både resenär och medtrafikanter.

Ovan beskrivna förutsättningar kan komma i konflikt med varandra vilket innebär att 
avvägningar kan krävas utifrån en helhetsbedömning. Hänsyn tas till vad som är mest 
arbetseffektivt och till den enskilde medarbetarens förutsättningar och behov.

Omfattning och berörda
Resepolicyn omfattar resor i tjänsten för samtliga medarbetare och förtroendevalda. 
Medarbetare som kör någon typ av motorfordon i tjänsten omfattas även av 
Vallentuna kommuns rutiner för trafiksäkerhet. Policyn omfattar ej brukare.



XXXX-XX-XX

DIARIENUMMER KS 2021.272

1.3.6.6

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

Ansvar
Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Vallentuna kommun har ett ansvar för 
att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till intentionerna i 
resepolicyn. Varje chef ansvarar för att medarbetarna känner till innehållet i 
resepolicyn, och följer upp att den efterlevs.

Förhållningssätt
Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras 
och arbetseffektiviteten optimeras. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till 
alla delar såsom transport, logi, arbetstid och restid. Av kostnadsskäl ska resor bokas 
så tidigt som möjligt hos den av kommunen upphandlade resebyrån.
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