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§ 57 2020.536 KS

Riktlinje för tjänsteresor Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020, § 26 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor. Alingsås kommuns nuvarande föreskrifter
för tjänsteresor antogs av kommunstyrelsen 2012 och är i behov av revidering. Utifrån Policy
för styrande dokument ändras titeln på dokumentet från föreskrift till riktlinje.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Styrdokument som reglerar kommunens tjänsteresor kan bidra till ekonomiska besparingar,
miljö- och klimatvinster, bättre folkhälsa och ökad trafiksäkerhet, samt till att skapa lika
förutsättningar för kommunens medarbetare vid resor i tjänsten.
Efter kommunstyrelsens beslut att föreskrifterna för kommunens tjänsteresor skulle revideras
har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på riktlinjer som har varit ute på
tjänstemannaremiss i samtliga förvaltningar.
Alingsås nya riktlinjer för tjänsteresor styr kommunens resor i tjänsten. Riktlinjerna har som
syfte att främja ett resande som är:
·
·
·

klimatsmart
resurseffektivt
trafiksäkert

Riktlinjerna riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun och
omfattar alla resor i tjänsten bortsett från de som görs med tung lastbil eller arbetsfordon.
Riktlinjerna omfattar inte resande mellan hemmet och arbetsplatsen, bortsett från de fall
sträckan utgör en del av tjänsteresan.
Riktlinje för tjänsteresor uppmanar anställda och förtroendevalda till att överväga om
tjänsteresan är nödvändig. Då resa är befogad ska samåkning eftersträvas och färdsätt
väljas enligt en särskild prioriteringsordning som återfinns i riktlinjen. I den nya riktlinjen
anges att privat bil endast får användas för resor i tjänsteutövningen om kommunens egna
poolbilar eller enhetsknutna fordon inte finns tillgängliga. Särskilda skäl kan dock föreligga
som kan tillåta den anställde eller förtroendevalde att frångå prioriteringsordningen.
Riktlinjen omfattar inte elevers och brukares resor i verksamheten, men fungerar som
vägledning för prioritering vid val av färdsätt för resor i verksamheten.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Boris Jernskiegg (SD) föreslår att samtliga flygresor under året, syfte och mål enskilt för varje
flygresa, ska återrapporteras till kommunstyrelsen årligen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag till
riktlinjer för tjänsteresor.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar att bifalla eller avslå Boris Jernskieggs
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå tilläggsförslaget.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun antas.
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