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Inledning 

Utifrån ”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” har Melleruds kommun antagit flera 
klimatlöften varav resepolicyn är ett av dem. 

Vi vet att en stor påverkansfaktor på den globala uppvärmningen är transporter. Med anledning 
av det har denna policy tagits fram som ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, 
klimatneutralt och säkert resande. 
 
Omfattning 

Resepolicyn omfattar alla anställda och förtroendevalda och gäller för alla resor och transporter 
som sker i tjänsten och som betalas av Melleruds kommun. 

Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av denna policy. 

Utöver denna policy ska verksamheterna vid behov utarbeta rutiner för resor och fordon inom 
ramen för verksamheten, till exempel i Hemvården och inom Gata/park. 

Avsteg från policyn kan göras i enskilda fall efter beslut av närmaste chef. 
 
Övergripande tillämpning 

• Möten och tjänsteresor i Melleruds kommuns verksamheter ska genomföras på ett sådant 
sätt att klimatet utsätts för så liten påverkan som möjligt. Resor i tjänsten ska i första hand 
styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar och är ekonomiskt försvarbart. 
Flygresandet ska hållas på så låg nivå som möjligt. Resor och transporter av alla slag ska 
genomföras på ett effektivt sätt med avseende på tid och kostnad och med en bibehållen 
god arbetsmiljö och låg klimatpåverkan. 

• Resor ska bara ske när det är nödvändigt och i möjligaste mån samordnas. Som alternativ 
till fysisk resa uppmuntras användningen av distansmötesformer. 

• Alla tjänsteresor ska genomföras på ett tryggt och trafiksäkert sätt.  

• När bil behövs till tjänsteresor ska arbetsgivaren så långt det är möjligt tillhandahålla poolbil 
eller hyrbil.  

• Organisationen ska uppmuntra till hållbart resande även till och från arbetet och göra det 
möjligt för distansarbete när det fungerar. 

 
Säkerhet 
Kommunens fordon ska hålla god standard och så långt som möjligt vara anpassade för 
klimatneutral körning.  
Rutin för cykelservice ska finnas så att cyklar är i gott skick och förses med dubbdäck om 
cykling ska förekomma vintertid. 

Cykelhjälm ska användas när tjänsteresa sker med cykel. 
 
Tillgänglighet 
Resepolicyn ska spridas till samtliga anställda och förtroendevalda i Melleruds kommun.  
Policyn med riktlinjer ska beaktas vid utformandet av andra styrdokument. 
 
Översyn av dokumentet 

Översyn av policyn sker varje ny mandatperiod av HR-chef. 
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