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Varför vi har en resepolicy  

Resepolicyn beskriver Växjö kommuns övergripande syn på resor i tjänsten. Med Växjö 

kommun avses Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst. 

Policyn tydliggör vilka principer som ska vara vägledande om när och hur vi reser i 

tjänsten för att nå kommunfullmäktiges mål och bidra till att uppfylla 

Hållbarhetsprogrammet 2030. Denna policy kompletteras med riktlinjer för resor som 

beslutas av kommunchef/vd/ förbundschef. 

Ansvar  

Politiker genom nämnder, styrelser och direktion är ytterst ansvariga för policyn. Alla 

chefer med personalansvar ska ha god kunskap om resepolicyn och riktlinjer för 

resande. Förtroendevalda och medarbetare är ansvariga för att ta del av och följa policyn 

och dess riktlinjer.  

 

Vad vi vill 

Vi vill att allt resande som sker i tjänsten ska planeras och genomföras med säkerhet, 

effektivitet samt miljö- och kostnadsmedvetenhet i fokus. När vi reser ska miljöaspekten 

väga tungt vid val av färdmedel eftersom Växjö har långtgående klimatmål. 

Detta innebär 

• Vi ska alltid överväga om resan verkligen är nödvändig  

Vi ska alltid göra en bedömning huruvida resan verkligen är nödvändig eller om 

det finns andra alternativ, till exempel att mötas digitalt. Att inte genomföra resan 

kan innebära både minskad miljöbelastning och besparing i arbetstid och pengar.  

 

• Vi ska välja ett så miljövänligt transportmedel som möjligt  

Alla resor som bedöms vara nödvändiga att genomföra ska genomföras så 

miljövänligt som möjligt. Arbetsgivaren ska möjliggöra miljövänliga alternativ men 

hänsyn tas även till faktorer som miljö, kostnad, tidsåtgång och säkerhet.   

 



Styrande dokument 
 Senast ändrad: 2021-04-20 

Vi ska alltid resa så säkert som möjligt  

Vid alla resor ska vi ta hänsyn till säkerhetsaspekten. Förtroendevalda, chefer och 

medarbetare ska inför planering och genomförande av resa ta del av 

koncerngemensamma rutiner för resesäkerhet. Ta kontakt med säkerhet- och 

beredskapsavdelningen vid nedanstående situationer:  

• Om utrikesdepartementet avråder helt eller delvis från resor till landet.  

• Om det råder osäkerhet kring resmålet.  

Uppföljning 

Policyn gäller tills vidare, uppdatering av riktlinjer sker vid behov av kommunchef/VD.  


