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Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Björn Järbur
Kommunchef
Tel: 0303-330264
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Mötes- och resepolicy för Ale kommun
En ny mötes- och resepolicy föreslås för Ale kommun. Policyn läggs upp med utgångspunkt i
vad vi vill uppnå och med målsättningen i energi- och klimatplanen som utgångspunkt.
Policyn har arbetats fram i en dialog inom förvaltningen
Den föreslagna policyn har tre huvudprinciper:
1. Inga utsläpp - ”Måste jag resa – kan mötet istället hållas per telefon eller via

webbmöte”?

2. Minimala utsläpp - ”Om jag behöver resa – går det att gå eller cykla eller kan jag åka

buss eller tåg?”

3. Resa med bil - Använd kommunens tjänstebilar.

Policyn kommer att kompletteras med att rutiner fastställs inom förvaltningen.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa mötes- och resepolicy
för Ale kommun

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-04-01
Mötes- och resepolicy för Ale kommun
Rutiner för resor

Ärendet expedieras efter beslut till:
Castor.Base.BusinessObjects.Events.EventReceiversCollection
För vidare hantering
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
Förvaltningsledningen
För kännedom
Utvecklingsledare hållbar utveckling Annika Friberg
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Bakgrund
I Ale finns en rese- och traktamentspolicy. Policyn är en blandning av långsiktiga policies och
konkreta regler hur till exempel resebeställningar går till. Policyn är inte
uppdaterad i relation till gällande ramavtal. Dokumentet är inte aktuellt i relation till dagens
möjligheter att använda alternativ till konkreta resor utan utgår till stor del från resande med
bil, tåg och flyg.
Idag finns betydande möjligheter att ersätta tjänsteresors med möten via internet och webb.
Många stora möten som mer har informationskaraktär "streamas" direkt vilket medför att
medarbetare kan sitta i Ale och följa föredrag och presentationer som sker i Stockholm eller
på annat håll i världen.
I energi- och klimatplanen som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-02-23 framgår det att
Växthusgasutsläpp från kommunens tjänsteresor ska minska med 25 procent per anställd till år
2018.
Efterlevnaden av den gamla rese- och traktamentspolicyn har inte varit tillfredsställande.
Förvaltningen har inte i tillräcklig omfattning skapat de förutsättningar för medarbetarna som
krävs för att i tillräcklig hög omfattning uppnå de önskvärda resultaten
För att uppdatera den gamla planen och samtidigt skapa förutsättningar att nå målen i energioch klimatplanen har förslag till mötes- och resepolicy arbetats fram inom förvaltningen.
Arbetet har bedrivits centralt och förankrats på respektive sektor genom besök och dialog.

Samråd/samverkan
Samråd har skett inom förvaltningsorganisationen. Frågan har också förhandlats med de
fackliga parterna enligt medbestämmandelagen

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ökad användning av resefria möten kommer att minska kostnaderna. Initialt ökade krav på
pool bilar och möjlighet att cykla kan komma att öka kostnaderna. Utvecklingen går snabbt
det är därför vanskligt att i nuläget uppskatta de

Barnperspektivet
Ur ett generationsperspektiv är mötes- och resepolicyn viktig. Den förbättrar framtida
generationers möjligheter till att leva ett jämförbart liv

Miljöperspektivet
Den nya mötes- och resepolicyn är direkt kopplad till mål 7 i energi och klimatplanen om att
minska växthusgasutsläppen med 25 5 per medarbetare fram till 2018.
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Ärendets kommunikationsbehov
Det finns ett stort informationsbehov internt för att den nya mötes- och resepolicyn skall bli
framgångsrik. Utbildnings och informationsinsatser har redan påbörjats för att öka kunskapen
om resfria möten.

Sektorns bedömning
Genom en tydlig policy med tre huvudregler blir det enkelt att förstå kommunens inställning
till tjänsteresor.
Reglerna som föreslås är:
4. Inga utsläpp - ”Måste jag resa – kan mötet istället hållas per telefon eller via

webbmöte”?
5. Minimala utsläpp - ”Om jag behöver resa – går det att gå eller cykla eller kan jag åka
buss eller tåg?”
6. Resa med bil - Använd kommunens tjänstebilar.
Den föreslagna policyn skall följas upp med att kommunen skapar förutsättningarna för att nå
de uppsatta målen. Förutsättningarna beskrivs i de rutiner som fastställs i förvaltningsbeslut.
Uppdelning av policy och rutiner följer de riktlinjer för styrande dokument som fastställts
inom Ale kommun. Rutinerna fastställs av kommunchefen och kan uppdateras efterhand som
mål uppfylls eller förutsättningarna förändras.
Genom att beredningen skett brett i dialog med sektorerna är en viktig del av
förankringsarbetet genomfört. Detta ökar sannolikheten att implementeringen skall bli
framgångsrik.
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