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Resepolicy för Haninge kommun
Omfattning
Denna resepolicy omfattar alla anställda och förtroendevalda i Haninge
kommun. Policyn berör alla resor företagna i tjänsten och som betalas av
Haninge kommun.
Syftet
Syftet med resepolicyn är att anställda och förtroendevalda ska välja ett
klimatsmart resande för sina tjänsteresor, som bidrar till att kommunen
uppnår sina miljö- och klimatmål.
Policyn ska säkerställa att anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor är:
 Kostnads- och resurseffektiva
 Säkra och trygga ur arbetsmiljösynpunkt
 Väl motiverade
Dessa syften ställer krav på resornas hantering, alltifrån beställning till genomförande.
.
Att resa i tjänsten
Alla tjänsteresor ska ha ett klart definierat syfte och fylla ett för verksamheten väl
motiverat behov. Om det är möjligt ska, för att minska resandet, virtuella möten väljas.
Vägledning vid planering av resor
Avvägning görs inför varje resa vid val av färdmedel enligt följande
prioriteringsordning:
 I första hand: Gång, cykel eller buss/tåg.
 I andra hand: Haninge kommuns bilpool där kommunens miljöbilar ska
prioriteras. Samåkning ska eftersträvas.
 I tredje hand: Privat bil. Samåkning ska eftersträvas.
När resor sker med taxi eller hyrbil ska miljöfordon alltid efterfrågas.
Kommunens policy för kurser, konferenser och representation ska beaktas.
Möteslokaler, konferensanläggningar och hotell bör väljas med utgångspunkt från
kommunikationsmöjligheter och bör vara miljömärkta med Svanen eller motsvarande
miljömärkning.
I de undantagsfall då flyg används vid tjänsteresa ska resan klimatkompenseras vilket sker
genom kommunens upphandlade resebyrå som också tillhandahåller statistik avseende
antal resor, flygavstånd och total mängd utsläpp .
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Ansvar och information
 Varje chef är ansvarig för att policyn görs känd bland sina medarbetare. Det är
också varje chefs ansvar att vidta åtgärder om policyn inte efterföljs.
 Varje medarbetare och förtroendevald ansvarar för att följa denna policy.
Övrigt
Resor till och från arbetet
Resor till och från arbetet omfattas inte av policyn, men som ett led i miljö och
säkerhetsarbetet är det en viktig uppgift för varje chef att verka för att dessa resor sker på
ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt. Haninge kommun ska stimulera och verka
för att personalens resor till och från arbetet genomförs så att påverkan på miljön
minimeras.
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