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Beslutshistorik 

Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30, § 5 

Senast ändrad av kommunfullmäktige  

2016-02-29, § 24 

2021-10-25, § 146 

Förlängd giltighetstid beslutad av kommunstyrelsen 2019-12-18, § 212 

Ägare1
  

Kommunstyrelsen 

Giltighetstid 

2021-10-25 – 2023-12-31 

Förvaltarskap  

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

Uppföljning 

Hur: Genom analys och resultat från indikatorer 

 

När:  

Analys lämnas till kommunens ledningsgrupp i mars efterföljande år. 

Uppföljning inför att policyns giltighetstid löper ut 

                                                           

1 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga 

och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 
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Policy för resor och 
transporter i tjänsten 
Policyn omfattar de resor som sker i kommunens regi av kommunens 

anställda, förtroendevalda i tjänst samt transporten av varor till och inom 

kommunens verksamheter.  

Riktlinjer för hur policyn ska följas utgår från detta dokument och beslutas av 

Katrineholms kommuns ledningsgrupp.  

Syfte 

Syftet med denna policy är att ge vägledning till medarbetare och förtroendevalda i sina 

tjänsterelaterade resor. Policyn verkar därför som kravställande gentemot kommunens 

förvaltningar och bolag för att tillse att medarbetare och förtroendevalda har förutsättningar till 

ett hållbart och tryggt resande. 

Policyn fungerar även som Trafiksäkerhetspolicy med syfte att minimera riskerna för ohälsa och 

olycksfall för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör.  

Policyn är också ett uttryck för att medarbetare och förtroendevalda i kommunen förväntas 

uppträda som representanter för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 

Tjänsteresor   

Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång 

göras. Generellt gäller nedanstående prioriteringsordning:   

1. Nyttja digitala möjligheter till resfria möten 

2. Om avståndet tillåter - gå eller cykla. Använd cykelhjälm. 

3. Res kollektivt med tåg eller buss 

4. Res med tjänstebil från verksamhet eller bilpool. Samåk gärna. 

5. Privatägd personbil får endast användas i undantagsfall  
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Hållbart resande och transporter 

Anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun förväntas göra hållbara val när så 

är möjligt. Det innebär bland annat att transporter i samband med tjänsteärenden i så hög 

grad som möjligt görs till fots eller med cykel.  

Kommunens godstransporter ska präglas av transporteffektivitet för att minska de totala 

transportsträckorna. Transporter via Omlastningscentralen skall övervägas och diskussion 

föras med service- och teknikförvaltningen för minimerad miljöpåverkan.   

Bokning av kollektivtrafik   

Bokning av biljetter för tjänsteresor ska ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.  

Krav på fordon som används i tjänsten 

Kommunens fordonsflotta ska ligga i framkant när det gäller resurseffektivitet, miljö-, 

klimat och trafiksäkerhet. Kommunen ska genom sin fordonspark och kravställan i 

upphandlingar inom området ligga i framkant och verka för omställningen till ett fossilfritt 

trafiksystem. Införskaffning och avyttring ska ske med kostnadseffektivitet som 

utgångspunkt.  

Avvikelse från policy 

Om särskilda skäl föreligger kan avvikelse från policyn ske efter godkännande av ansvarig 

förvaltningschef. Fordonen ska då utifrån användningsområde ha högsta möjliga 

miljöklass. Inköp ska definieras utifrån de nivåer som finns i den statliga 

miljöbilsdefinitionen samt upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

Säkerhet  

Alla anställda ska genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en 

förebild i trafiken. Nyttjande av den kommunala fordonsparken ska ske på ett nyktert och 

trafiksäkert sätt. Personbilar ska ha högsta möjliga säkerhetsklassificering. 


