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Resepolicy för Köpings kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 § 33
Köpings kommun arbetar aktivt för att verksamheten ska bli miljövänligare och
resurssnålare. I den processen är tjänsteresorna en mycket viktig del eftersom de
kräver stora bränslemängder och medför betydande negativa miljöeffekter. För att
optimera tjänsteresorna från miljömässiga och ekonomiska utgångspunkter
tillämpar Köpings kommun därför följande resepolicy.
1. Övergripande princip, omfattning och ansvar
Den övergripande principen för resepolicyn är att tjänsteresorna ska vara befogade
samt göras på gynnsammaste sätt utifrån de ekonomiska och, framförallt, miljömässiga förutsättningarna.
Policyn omfattar alla anställda och förtroendevalda i Köpings kommun och gäller
alla resor som görs i tjänsten eller inom uppdraget. Respektive förvaltning
ansvarar för att policyn efterlevs och följs upp en gång per år..
2. Färdsätt
2.1. Lokala ärenden
Vid korta, lokala, tjänstärenden är grundregeln att man ska promenera eller cykla.
Bil ska endast användas när omständigheterna kräver det. Undantag från regeln
kan göras för de medarbetare som är starkt beroende av bil för att uträtta sina
arbetsuppgifter och/eller när bilen är en förutsättning för att arbetet ska kunna
genomföras. I de fall undantag är nödvändiga beviljas dessa av respektive
förvaltningschef.
2.2. Längre resor
Vid längre tjänsteresor ska i första hand kollektiva färdmedel användas. När bil
måste utnyttjas ska samåkning prioriteras.
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2.2.1. Kollektiva färdmedel
•
Resor ska i första hand ske med tåg eller buss.
•
Resor med flyg ska i princip inte förekomma.
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2.2.2. Andra färdmedel
När kollektiva färdmedel av praktiska orsaker inte är användbara ska nedanstående grundregler följas.
•

•
•

I första hand används kommunens egna bilar. Här förutsätts att förvaltningar, avdelningar och enheter, med minsta möjliga formaliteter och mot
skälig ersättning, kan låna disponibla fordon av varandra.
I andra hand används privata bilar.
Hyrda fordon, med tonvikt på minibussar, kan komma ifråga när det är
fördelaktigare än de två andra alternativen (jämför med samåkning).

3. Tillämpning av resepolicyn
Resepolicyn anger de generella riktlinjerna för resor som görs inom tjänsten eller
uppdraget. Den kan av givna skäl inte detaljstyra vilken lösning som är den
optimala i varje enskild situation. Policyn utgår istället från att samtliga berörda är
omdömesgilla personer med en positiv och konstruktiv attityd. Med andra ord
medarbetare som på bästa sätt tillämpar resepolicyns anda i de resesituationer man
ställs inför.

