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Redovisning av uppdrag om Göteborgs Stads 
policy och riktlinjer för resor i tjänsten 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 januari 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas.  

2. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2015-09-10, § 34, H 108 upphör att gälla (bilaga 1).   

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-06-11 § 26 punkt 1, att skärpa stadens egen 
resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten i nationella och 
internationella sammanhang förklaras fullgjort. 
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Göteborgs kommunstyrelse 
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Redovisning av uppdrag om Göteborgs Stads 
policy och riktlinjer för resor i tjänsten  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 319, att 
återkomma med förslag på åtgärder som kan göra det enklare för stadens 
medarbetare att följa resepolicyn, att ta fram metoder/rutiner för att kontinuerligt 
följa upp efterlevnaden av resepolicyn inom det ordinarie uppföljningssystemet utan 
att belasta verksamheterna med ökad administration samt att omgående påbörja 
arbete med de förbättringsområden som identifierats utifrån den genomförda 
undersökningen av hur väl stadens resepolicy följs förklaras fullgjort.  

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas.  

2. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2015-09-10, § 34, H 108 upphör att gälla (bilaga 1).   

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-06-11 § 26 punkt 1, att skärpa stadens egen 
resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten i nationella och 
internationella sammanhang förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett flera uppdrag kopplade till stadens 
policy och riktlinjer för resor i tjänsten, KF 2019-06-11 § 26 punkt 1 och KS 2019-05-08 
§ 319. Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret en ny riktlinje för resor och 
möten i tjänsten. Den föreslagna riktlinjen har ett tydligare fokus på att bedöma om en 
resa är nödvändig att genomföra eller kan ersättas med ett digitalt resfritt möte. Resfria 
digitala möten förutsätter tillgång till digital utrustning. Varje nämnd och styrelse föreslås 
ansvara för att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjen samt har kunskap om och 
kan använda den utrustning som finns tillgänglig för resfria digitala möten på respektive 
arbetsplats. När en medarbetare behöver resa i tjänsten ska det finnas en tydlig 
prioriteringsordning vid val av färdmedel för att förenkla för den enskilda medarbetaren 
att följa riktlinjen.  

I riktlinjen föreslås även en skärpning vad gäller resor med flyg, som enbart får ske för 
resor längre än 60 mil eller 7 timmars resväg med bil, tåg eller båt. Om en medarbetare 
önskar resa med tåg och/eller båt till en destination som ligger längre bort än 60 mil eller 
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7 timmars enkel resväg med bil eller tåg ska arbetsgivaren i möjligast mån bevilja detta. 
Vidare föreslås att resa med taxi, privat bil eller flyg ska beslutas enligt förvaltningens 
eller bolagets lokala anvisning samt att beslut om flygresa ska dokumenteras särskilt.  

Uppföljning av riktlinjen för resor och möten i tjänsten kommer att ske inom ramen för 
stadens uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter 
och genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för 
kommunfullmäktige.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom att förändra medarbetares och förtroendevaldas mötes- och resvanor kan stadens 
kostnader för resor minska. En övergång till fler resfria digitala möten skulle innebära att 
färre resor beställs. Samtidigt kan kostnader för digital utrustning initialt komma att öka 
eftersom förvaltningar och bolag behöver se till att det finns goda möjligheter för 
medarbetare och förtroendevalda att delta i möten via digital utrustning. Medarbetarnas 
digitala kompetens samt vilken digital utrustning som finns att tillgå skiljer sig åt mellan 
olika förvaltningar och bolag samt olika verksamheter i staden.  

En av de faktorer som påverkar stadens kostnader för resor är regelverket kring 
färdtidsersättning i centrala kollektivavtal. Förvaltningarna och bolagen omfattas av olika 
centrala och lokala kollektivavtal. För förvaltningarna i kommunen är Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) arbetsgivarorganisation. Stadens bolag har olika 
arbetsgivarorganisationer, bland annat med koppling till respektive bransch. Ett flertal av 
stadens bolag har Sobona och Fastigo som arbetsgivarorganisation, och därtill finns 
ytterligare branschspecifika organisationer: Sveriges hamnar, Svensk Scenkonst och 
Arbetsgivaralliansen.  

Stadens förvaltningar och de bolag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona 
omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Enligt AB § 24 framgår att en 
arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten färdas under 
tid, som inte är ordinarie arbetstid, får färdtidsersättning. För de första 10 timmarna under 
en kalendervecka utges 53 % av timlönen som färdtidsersättning. För tid därutöver under 
kalenderveckan utges 80 % av timlönen. Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan 
kl 22.00 och kl 06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet. 

För de bolag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fastigo gäller enligt 
kollektivavtal följande. Restid med rätt till ersättning är den tid under en beordrad 
tjänsteresa, som går åt för själva resan. Restid under tjänstemannens ordinarie dagliga 
arbetstid räknas som arbetstid. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt 
under resan eller del av denna ska tiden kl 22.00-08.00 inte medräknas. För restid mellan 
kl 18.00 dag före arbetsfri dag och kl 06.00 dag efter arbetsfri dag utges ersättning per 
timme med ett belopp motsvarande månadslönen/190. För övrig tid utges ersättning per 
timme med ett belopp motsvarande månadslönen/240.  

Om fler medarbetare reser med färdmedel som medför längre restid kommer stadens 
kostnader för färdtidsersättning att öka. En övergång till resfria möten skulle däremot 
kunna minska stadens kostnader för färdtidsersättning.  

Även stadens kostnader för biljetter påverkas av valet av färdmedel. I dagsläget är 
tågbiljetter som regel dyrare än flygbiljetter till samma destination. Skulle fler 
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medarbetare resa med tåg istället för flyg kan stadens kostnader således komma att öka. 
Väljer fler medarbetare att delta i mötet digitalt kommer kostnaderna för biljetter istället 
att minska.  

En annan fråga inom den ekonomiska dimensionen handlar om personella resurser. En 
riktlinje som tydligare anger att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas i första 
hand kan innebära att en resa tar längre tid än den skulle göra med ett färdmedel som har 
större negativ klimatpåverkan. Det innebär i sin tur att medarbetaren får lägga mer av sin 
arbetstid på att färdas. Under en tågresa kan dock en stor del av tiden oftast nyttjas för 
arbete. Även vid resor med flyg finns viss möjlighet att utföra arbete under själva 
flygresan, medan det är svårare vid resa med bil eftersom föraren behöver tänka på 
trafiksäkerheten. Om fler medarbetare väljer resfria möten istället för att lämna 
arbetsplatsen kommer den arbetstid som läggs på restid istället att minska.  

Om fler resor ska ske med tåg finns en risk för ökade kostnader vad gäller biljettpris 
jämfört med flyg.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
En vetenskaplig rapport publicerad i oktober 2018 av IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) slår i korthet fast att det brådskar med åtgärder för att minska utsläppen 
av växthusgaser. För att klara målen om minskad klimatpåverkan behövs både stora och 
små åtgärder och både ny teknik och ändrade vanor. Riktlinjen för resor och möten i 
tjänsten och ett system med klimatväxling kan bidra till att minska klimatpåverkan och 
samtidigt bidra positivt till miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och God 
bebyggd miljö. Detta bidrar i sin tur till att uppnå det övergripande generationsmålet 
inom miljömålssystemet. 

Ett förslag till nytt miljö- och klimatprogram finns nu framtaget och är ute på remiss i 
stadens nämnder och bolagsstyrelser. Mål, delmål och strategier stödjer ambitionerna om 
minskad klimatpåverkan från transporter.  

Bedömning ur social dimension 
En övergång till fler resfria digitala möten skulle minska påverkan på medarbetares 
privatliv eftersom sådana möten sker på hemmaplan. Att mot bakgrund av klimatskäl 
välja ett färdmedel som tar längre tid i anspråk riskerar däremot att öka påverkan på 
medarbetares privatliv. Hur en medarbetare uppfattar sin möjlighet att delta i 
sammanhang som kräver resor i tjänsten kan påverka såväl den egna hälsan som den 
upplevda arbetsmiljön. Alla medarbetare i Göteborgs Stad ska erbjudas samma 
möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Arbetsgivaren Göteborgs Stad ska, genom aktiva åtgärder, 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Samverkan 
Information har getts till de fackliga organisationerna i Central samverkansgrupp (CSG) 
den 19 mars 2020 och Koncernfackliga rådet (KFR) den 20 april 2020. Partssamverkan 
har skett med de fackliga organisationerna i CSG den 14 maj 2020.  
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Bilagor 
1. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten 2015-09-10, § 34, H 108  
2. Protokollsutdrag KS 2019-05-08 § 319 

3. Protokollsutdrag KF 2019-06-11 § 26 

4. Protokollsutdrag CSG 2020-05-14 

5. Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett flera uppdrag kopplade till stadens 
policy och riktlinjer för resor i tjänsten, KF 2019-06-11 § 26 punkt 1 och KS 2019-05-08 
§ 319. Uppdragen redovisas i detta tjänsteutlåtande. Stadsledningskontoret föreslår att nu 
gällande policy och riktlinjer för resor i tjänsten upphävs och att riktlinjen för resor och 
möten i tjänsten antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att därefter 
implementeras i samtliga förvaltningar och bolag under 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 319 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
återkomma med förslag på åtgärder som kan göra det enklare för stadens medarbetare att 
följa resepolicyn, att ta fram metoder/rutiner för att kontinuerligt följa upp efterlevnaden 
av resepolicyn inom det ordinarie uppföljningssystemet utan att belasta verksamheterna 
med ökad administration samt att omgående påbörja arbete med de förbättringsområden 
som identifierats utifrån den genomförda undersökningen av hur väl stadens resepolicy 
följs.  

Vidare beslutade kommunfullmäktige 2019-06-11 § 26 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra åtgärder för att nå ett 
fossilfritt Göteborg, däribland att skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och 
öka andelen resfria möten i nationella och internationella sammanhang.  

Nedan följer en redovisning av de olika uppdragen. Därutöver ges en beskrivning av 
ytterligare ärenden som har koppling till aktuella uppdrag.  

Förslag på åtgärder som kan göra det enklare för stadens medarbetare att följa 
resepolicyn  
Gällande styrande dokument är Policy och riktlinjer för resor i tjänsten antagen av 
kommunfullmäktige den 10 september 2015. En förutsättning för att stadens medarbetare 
ska kunna följa styrande dokument är att de är tydliga och enkla att följa. Otydlighet ökar 
risken för att medarbetare inte vet hur de ska agera. Stadsledningskontoret ansvarar för att 
styrande dokument inom ett område inte är för många samt att styrningen är 
ändamålsenlig, tydlig och enkel. Ett steg i denna riktning är att endast ha en riktlinje för 
resor och möten i tjänsten, inte både en policy och en riktlinje som reglerar resor i 
tjänsten.  

När en medarbetare behöver resa i tjänsten ska det finnas en tydlig prioriteringsordning 
vid val av färdmedel. Den enskilda medarbetaren ska inte behöva fundera över vilka 
komponenter som ska vägas in vid valet av färdmedel. 

Beslut om att färdas med taxi, privat bil eller flyg ska fattas av behörig chef enligt 
förvaltningens eller bolagets lokala anvisning. Detta gäller även beslut om avsteg vid 
kortare flygresor än riktlinjen anger. Samtliga beslut om flygresor ska dokumenteras 
särskilt. Detta för att markera att beslut gällande dessa färdmedel och avsteg från 
riktlinjen inte ska göras lättvindigt utan med en väl underbyggd motivering i det enskilda 
fallet. Ett sådant beslut ska inte fattas av den enskilda medarbetaren som behöver resa i 
tjänsten.  

För att stadens medarbetare ska ha möjlighet att följa riktlinjen krävs att den är känd i 
verksamheten. I riktlinjen föreslås därför att varje nämnd och styrelse ansvarar för att 
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kommunicera riktlinjen. Varje nämnd och styrelse föreslås också ansvara för att alla 
medarbetare känner till innehållet i riktlinjen samt har kunskap om och kan använda den 
utrustning som finns tillgänglig för resfria digitala möten på respektive arbetsplats.  

Metoder/rutiner för att kontinuerligt följa upp efterlevnaden av resepolicyn 
inom det ordinarie uppföljningssystemet  
Uppföljning av riktlinjen för resor och möten i tjänsten kommer ske inom ramen för 
stadens uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter 
och genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för 
kommunfullmäktige under kvartal 1. Förvaltningar och bolag får då kommentera 
utvecklingen av resor på förvaltningen med hjälp av ett fåtal förifyllda uppgifter från 
bland annat upphandlad resebyrå och från Intraservice avseende digitala möten. 
Utvecklingen av antalet digitala möten kommer följas upp via det program/verktyg staden 
använder för konferenssamtal. 

Eventuella större avvikelser hos enskilda förvaltningar kommer hanteras i arbetet med 
kommunens uppsiktsplikt. 

Genom klimatväxlingsarbetet följer trafikkontoret årligen utvecklingen av användandet 
av resa med stadens bilar, taxi, privata bilar och flyg. Trafiknämndens uppföljning av 
klimatväxlingssystemet kan vid valda tillfällen efterfrågas inom stadsledningskontorets 
systematik för uppföljning för återrapportering till kommunstyrelsen. Uppföljningen av 
riktlinjen för resor i tjänsten till kommunstyrelsen kan, vid vissa tillfällen, samredovisas 
med uppföljningen av klimatväxling.  

Att följa vilka resor som ersätts av att ta sig till destinationen genom att gå eller cykla, 
anses alltför svårt att dokumentera utan att tillföra en stor mängd administration på 
enskilda medarbetare i verksamheten. Uppföljning av kollektivtrafik kan till viss del 
följas utifrån hur mycket stadens egna Västtrafikkort används, men bedöms inte vara 
tillräckligt tillförlitligt underlag för att säga något om hur resandet med kollektivtrafik 
sker för resor inom stadens verksamhet. 

Det bedöms inte heller vara möjligt att följa hur många resor som undviks genom resfria 
alternativ. Möjlighet finns att skicka ut en resvaneenkät, men har i nuläget inte bedömts 
aktuellt då sådan administration belastar verksamheten både utifrån att svara på enkäten 
och att administrera den. Uppföljning av antalet resor till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik, kan därför först följas upp då digitala verktyg, till exempel lämplig 
applikation till mobil, har utvecklats och finns på marknaden. Genom att följa 
utvecklingen av antal möten som sker digitalt, som beskrivs ovan, fås en indikation på 
hur vissa resfria alternativ utvecklas över tid.  

Hur förslaget i praktiken kommer att påverka administrationen är svårt att förutse och viss 
ökning bedöms vara nödvändig för att möjliggöra uppföljning av riktlinjen samt 
identifiera avvikelser. 

Påbörja arbetet med de förbättringsområden som identifierats utifrån den 
genomförda undersökningen av hur stadens resepolicy följs  
I tjänsteutlåtande dnr 1726/18 identifierades förbättringsförslag för att få en ökad 
efterlevnad av stadens resepolicy. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 319 att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att omgående påbörja arbete med de förbättringsområden 
som identifierats. Nedan följer en redovisning av arbetet.  
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Lyfta kunskapen om och öka antalet resfria möten 
I riktlinjen för resor och möten i tjänsten tydliggörs att resfria digitala möten förutsätter 
tillgång till digital utrustning samt att varje nämnd och styrelse ansvarar för att alla 
medarbetare har kunskap om och kan använda den utrustning som finns tillgänglig för 
resfria digitala möten på respektive arbetsplats. För vidare resonemang angående 
möjligheten att öka antalet resfria möten, se nedan under rubriken Öka andelen resfria 
möten i nationella och internationella samarbeten.  

Förbättra möjligheten att följa upp efterlevnaden av resepolicyn 
I tjänsteutlåtande dnr 1726/18 framgick att det bör undersökas om denna uppföljning går 
att ta in i miljöledningssystem eller liknande. Att ta in denna uppföljning i 
miljöledningssystem bedöms varken möjligt eller lämpligt. I miljöledningssystemet 
kommer respektive förvaltning och bolag att utgå från mål, delmål och strategier i 
kommande miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad samt sin egen betydande 
miljöpåverkan. Resor kommer att utgöra betydande miljöpåverkan i varierande grad för 
olika förvaltningar och bolag vilket innebär att åtgärder kring resor kommer att finnas 
med i varierande grad i olika miljöledningssystem. Den främsta anledningen till att det 
inte bedöms möjligt är dock att data/underlag kommer att hämtas centralt från, till 
exempel upphandlad resebyrå och trafikkontorets beräkningar avseende klimatväxling, 
och inte från respektive miljöledningssystems uppföljning. 

För vidare resonemang angående möjligheten att följa upp efterlevnaden av riktlinjen, se 
ovan under rubriken Metoder/rutiner för att kontinuerligt följa upp efterlevnaden av 
resepolicyn inom det ordinarie uppföljningssystemet.  

Begränsa användandet av privat bil  
Enligt trafikkontorets uppgifter om klimatkompensation utgör utsläppen av växthusgaser 
från privat bil i tjänsten en relativt liten del (ungefär 7 % år 2018) av stadens utsläpp 
kopplade till resor i tjänsten. De skärpningar som görs i riktlinjen bedöms därför 
tillräckliga för att fortsatt hålla användandet av privat bil i tjänsten på en låg nivå. Vid 
behov av resa med bil ska stadens bilar användas i första hand. Om resa görs med privat 
bil ska detta beslutas enligt förvaltningens eller bolagets lokala anvisning. Detta för att 
markera att beslut gällande resa med privat bil inte ska göras lättvindigt utan med en väl 
underbyggd motivering i det enskilda fallet.  

Skärpa stadens resepolicy avseende flygresor  
I förslaget till riktlinje görs en skärpning avseende möjligheten att resa med flyg i 
tjänsten. Gränsen för när en sådan resa är tillåten har höjts från 50 mil till 60 mil eller när 
restiden med bil, tåg eller båt är mer än 7 timmar. Detta avser enkel resväg. Ytterligare 
skärpning har övervägts, men med nuvarande tågservice mellan Göteborg och Europa har 
bedömningen landat i att 60 mil är rimligt i förhållande till kostnad och tidsåtgång för 
resan. Generellt kan konstateras att det saknas praktiska rimliga alternativ för att resa med 
annat än flyg till Tyskland och söderöver. Enstaka destinationer är undantag. Exempelvis 
erbjuder ett bussbolag direktresa till Hamburg från Göteborg på 11 timmar för en kostnad 
om ungefär 300 kr enkel väg. Det finns även möjlighet att åka nattfärja till Kiel, vilket tar 
15 timmar och kostar ungefär 500 kr enkel väg. Att möjligheten att ta sig till olika 
destinationer varierar stort gör det svårt att reglera en sådan specifik möjlighet i riktlinjen 
för resor och möten i tjänsten.  
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Det finns dock ett fokus hos tågoperatörer att förbättra tågförbindelserna i Europa och vid 
en kommande revidering av riktlinjen kan det bli aktuellt med ytterligare skärpning. 
Nuvarande skärpning innebär att exempelvis en resa till Gävle tidigare har kunnat göras 
med flyg, men nu förväntas ske med tåg.  

Det finns också destinationer som ligger längre bort än 60 mil eller 7 timmars resa med 
tåg där det kan finnas bra alternativ till flygresa. Exempelvis ligger Umeå längre bort än 
60 mil och 7 timmars resa med tåg och kan alltså göras med flyg som färdmedel. Till 
denna destination finns dock möjlighet att färdas med nattåg, vilket skulle kunna vara ett 
bra alternativ till flygresan beroende på mötets förläggning och karaktär. I riktlinjen anges 
att om medarbetaren önskar resa med tåg till destination som ligger längre bort än 60 mil 
eller 7 timmars resa med bil, tåg eller båt ska staden se positivt på detta och uppmuntra 
sådant val av färdmedel.   

För att visa på några av de komponenter som har betydelse för valet av färdmedel följer 
nedan en jämförelse av kostnaderna och koldioxidutsläppen för en resa från Göteborg till 
Umeå för att delta vid ett möte under en dag. Jämförelsen görs mellan resa med tåg och 
resa med flyg. Mötestiden kan variera beroende på när medarbetaren är på plats i Umeå. 
Biljettpriserna och uppgifterna om koldioxidutsläppen är framtagna i samarbete med 
Trafikkontoret. För tåg är koldioxidvärdena hämtade från klimatsmartsemester.se och för 
flyg är koldioxidvärdena hämtade från Atmosfair. Biljettpriserna kan variera beroende på 
framförhållning, veckodag och eventuella förmåner vid bokning genom upphandlad 
resebyrå. Kostnad för hotell är framtagen genom en jämförelse av pris för enkelrum på 
centralt belägna hotell i Umeå. Kostnad för transporter till och från avrese- och 
ankomstdestination tillkommer, till exempel i form av taxi, tåg och/eller flygbuss. Sådana 
kostnader är inte medräknade.  

I dessa exempel beräknas färdtiden utifrån kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. 
Medarbetarens arbetstid är måndag-fredag 8.00-16.30 med möjlighet till flexibel arbetstid 
och månadslönen är 35 000 kr. Kostnad i form av traktamente kan tillkomma. 

 

Alternativ 1: flyg ToR mötesdagen 
Lämnar hemmet kl. 05.00 
Avgår Landvetter kl. 06.35 - Anländer Umeå kl. 09.20 (restid 2:45 h) 
Mötet kan tidigast påbörjas kl. 10.30. Mötet slutar 16.30.  
Avgår Umeå kl. 19.20 - Anländer Landvetter kl. 22.30 (restid 3:10 h) 
Tillbaka i hemmet vid kl. 00.00 
Biljettpris ToR: 1 700 kr  
CO2-utsläpp: 424 kg 
Färdtidsersättning: 1 209 kr  
 
Alternativ 2: flyg ToR, upp dagen innan, hem mötesdagen 
Lämnar arbetet kl. 14.30. 
Avgår Landvetter kl. 16.10 – Anländer Umeå kl. 19.40 (restid 3,5 h) 
Framme på hotellet kl. 21.00. 
Mötet påbörjas kl. 08.00. Mötet slutar kl.16.30.   
Avgår Umeå kl. 19.20 - Anländer Landvetter kl. 22.30 (restid 3:10 h) 
Tillbaka i hemmet vid kl. 00.00.  
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Biljettpris ToR: 1 700 kr 
Hotell: 1 000 kr 
CO2-utsläpp: 424 kg 
Färdtidsersättning: 1 463 kr 
 

Alternativ 3: tåg ToR, tåg upp natten innan, hem mötesdagen 
Lämnar arbetet kl. 17.30 
Avgår Göteborg kl. 18.29 – Anländer Umeå kl. 06.18 (restid 11:49 h) 
Mötet börjar kl. 08.00. Mötet slutar kl. 16.30.  
Avgår Umeå kl. 21.16 – Anländer Göteborg kl. 10.25 (restid 12:09 h) 
Biljettpris ToR: 2 739 kr 
CO2-utsläpp: 46 kg 
Färdtidsersättning: 1 463 kr 
 

Alternativ 4: tåg ToR, tåg upp dagen innan, hem mötesdagen 
Avgår Göteborg kl. 09.24 – Anländer Umeå kl. 19.43 (restid 10:19 h) 
Arbete på tåget fram till kl. 16.30. Framme på hotellet kl. 20.30.  
Mötet börjar kl. 08.00. Mötet slutar kl. 16.30.  
Avgår Umeå kl. 21.16 – Anländer Göteborg kl. 10.25 (restid 12:09 h) 
Biljettpris ToR: 2 739 kr 
Hotell: 1 000 kr 
CO2-utsläpp: 46 kg 
Färdtidsersättning: 1 379 kr 
 

Restiden för sträckan Göteborg – Umeå är ungefär 10–12 timmar med tåg. Flygtiden för 
sträckan är ungefär 3 timmar. Om mötet i Umeå börjar kl. 09.00 är det inte möjligt att 
resa med flyg tur och retur samma dag som i alternativ 1 utan att anlända sent till mötet. 
Tågbiljetterna är i regel något dyrare än flygbiljetterna till destinationer på detta avstånd. 
Jämförs tågresa med möjlighet att sova i egen kupé med en flygresa och kostnad för en 
natt på hotell blir kostnaden ungefär densamma. 

Resa med flyg ska beslutas enligt förvaltningens eller bolagets lokala anvisning. Detta 
gäller även beslut om avsteg vid kortare flygresor än riktlinjen anger. Samtliga beslut om 
flygresor ska dokumenteras särskilt. Detta för att markera att beslut gällande resor med 
flyg inte ska göras lättvindigt utan med en väl underbyggd motivering i det enskilda 
fallet.  

Öka andelen resfria möten i nationella och internationella samarbeten 
I riktlinjen för resor och möten i tjänsten har tydliggjorts att den grundläggande frågan 
alltid är om den tänkta resan är nödvändig. Vid möten med deltagare från olika 
tjänsteställen ska resfria digitala möten eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt. Så 
som tydliggjorts ovan kräver resfria digitala möten tillgång till digital utrustning samt 
kompetens om sådan utrustning och det arbetssätt som ett digitalt möte kräver.  
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Ärenden som kopplar till aktuella uppdrag  

Uppdraget att revidera klimatkompensationsmodellen 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 § 27 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samverkan med trafiknämnden och miljönämnden se över storlek och utformning av det 
stadeninterna klimatkompensationssystemet i syfte att erhålla högre effektivitet i termer 
av utsläppsreduktion per krona för att nå nettonollutsläpp av klimatgaser. Vid 
återrapportering av ärendet 2019-10-23 beslutade kommunstyrelsen att återremittera 
ärendet. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att bereda hur klimatväxlingssystemet kan 
stärkas ytterligare med bland annat inriktningen ökad klimatnytta med målsättning 
nettonoll, minimerad administration och stärkt koppling till stadens resepolicy. Uppdraget 
ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med detta ärende.  

Uppdraget att använda våra tjänsteresor för att trycka på för fossilfritt resande 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 § 375 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur vi 
kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt 
resande, till exempel genom att använda Fly Green Fund, eller andra styrmedel mot 
fossilfria resor. Vid återrapportering av ärendet beslutade kommunfullmäktige 2020-01-
23 att inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att under våren 2020 återkomma 
med ett ställningstagande avseende hur fossilfritt flygresande kan ingå i kommande 
upphandling av resetjänster, inom ramen för befintligt avtal för resetjänster och/eller som 
en separat upphandlad tjänst, utifrån nämndens rättsliga överväganden och enligt vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Uppdraget snabb omställning till fossilfri fordonsflotta 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 § 375 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb 
omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. 
Återrapportering skedde till kommunstyrelsen 2019-12-11 och till kommunfullmäktige 
2020-03-19. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att befintligt styrande dokument 
på miljöfordonsområdet ska ersättas, om samordningsansvar för utbyggnad av 
laddinfrastruktur samt att förvaltningar och bolag ska ha mobilitetsansvariga. 

Uppdraget stöd påskyndar omställningen till fossilfria transporter 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-19 inköps- och upphandlingsnämnden i uppdrag att 
stötta stadens samtliga nämnder och styrelser att göra upphandlingar och inköp på ett 
sådant sätt att omställningen till fossilfria transporter påskyndas. 

Framtidsanalys 
Stadsledningskontoret föreslår en ny riktlinje för stadens resor och möten i tjänsten. 
Utvecklingen inom klimatområdet sker snabbt. Nedan ges exempel på vad som i 
framtiden skulle kunna göras ytterligare för att styra resorna mot minskade klimatutsläpp.  

Klimatkostnad 
I dagens klimatväxlingssystem syns inte avgiften för klimatväxling direkt vid beställning 
av resan vilket skulle kunna bidra till att styra mot annat resval. Önskvärt vore om 
resebyrån kunde beräkna en exakt kostnad utifrån något av de etablerade verktyg som 
finns för att beräkna koldioxidutsläpp för flygresor. I annat fall kan även schabloner 
övervägas. Ett beräknat värde eller ett schablonvärde kan ha ett högre värde och en direkt 
styrande effekt än ett mer exakt belopp som debiteras senare och inte vägs in vid val av 
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resa. Eventuellt skulle klimatväxlingssumman för flygresor sättas så att kostnaden per ton 
motsvaras av kostnaden för att köpa bioflygbränsle. I ärendet ”Redovisning av uppdrag 
om hur stadens tjänsteresor kan användas för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt 
resande” dnr 0789/19 har kommunfullmäktige 2020-01-23 §13 beslutat att inköp- och 
upphandlingsnämnden får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med ett 
ställningstagande avseende hur fossilfritt flygresande kan ingå i kommande upphandling 
av resetjänster, inom ramen för befintligt avtal för resetjänster och/eller som en separat 
upphandlad tjänst. 

Som nämnts ovan finns ett fokus hos tågoperatörer att förbättra tågförbindelserna i 
Europa. Vid en kommande revidering av riktlinjen kan det därför bli aktuellt med 
ytterligare skärpning vad gäller flygresor. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att nu gällande policy och riktlinjer för resor i tjänsten 
upphävs och att riktlinjen för resor och möten i tjänsten antas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för att därefter implementeras i samtliga förvaltningar och bolag 
under 2020.  

I riktlinjen för möten och resor i tjänsten har främst följande förändringar gjorts:  

• Tydligare fokus på att bedöma om en resa är nödvändig att genomföra eller kan 
ersättas med ett digitalt resfritt möte. 

• En tydligare prioriteringsordning vid val av färdmedel för resa i tjänsten för att 
förenkla för den enskilda medarbetaren att följa riktlinjen.  

• En skärpning vad gäller resor med flyg, som enbart får ske för resor längre än 60 
mil eller 7 timmars resväg med bil, tåg eller båt. 

• Ett tillägg om att arbetsgivaren ska se positivt på en medarbetares önskan om att 
resa med tåg och/eller båt till destinationer som ligger längre bort än 60 mil eller 
7 timmars enkel resväg och i möjligaste mån bevilja sådan resa.  

• Ett förtydligande om att resa med taxi, privat bil eller flyg ska beslutas enligt 
förvaltningens eller bolagets lokala anvisning.  

• Ett förtydligande om att beslut om flygresa ska dokumenteras särskilt.  

Uppföljning av riktlinjen för resor i tjänsten kommer att ske inom ramen för stadens 
uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter och 
genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för 
kommunfullmäktige. Utifrån relevant statistik kommenterar förvaltningar och bolag 
efterlevnaden av resepolicyn. Eventuella större avvikelser från resepolicyn hos enskilda 
förvaltningar eller bolag hanteras genom arbetet med uppsiktsplikten. 

I implementeringen ingår att varje förvaltning och bolag ska se över sin lokala anvisning 
och göra eventuella justeringar utifrån riktlinjen.  

 
 

 
Tina Liljedahl Scheel 
 
HR-Direktör 

 
Eva Hessman 
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Policy och riktlinjer för resor i 
tjänsten  
 

Policy för resor i tjänsten 
Policyn innebär att 

• de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas 
• resor ska genomföras på ett kostnadsmedvetet sätt 
• färdsätt och logi ska väljas så att arbetstiden utnyttjas effektivt  
• webb- och videomöten ska ersätta resor när det är lämpligt 
• säkerhet och arbetsmiljö ska vägas in vid val av resa. 

 
En samlad bedömning av ovanstående faktorer ska ligga till grund för beslutet inför val 
av resa. 
 
 

Riktlinjer för resor i tjänsten 
Inledning 
Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn.  
 

Omfattning 
Policyn och riktlinjerna gäller för medarbetare och förtroendevalda i Göteborgs Stads 
samtliga förvaltningar och de bolag eller andra organisationer där staden, direkt eller 
indirekt, utser en majoritet av styrelsen samt i stadens anknutna stiftelser. 
 

Bakgrund  
Göteborgs Stad är en stor organisation med många anställda och förtroendevalda. Varje 
år företas resor med olika syften och ändamål. Policyn med dess riktlinjer anger 
förutsättningar och förhållningssätt när stadens representanter reser och är på konferens.  
 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet  
Alla arbetsgivare ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt 
arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerhet för 
resor i tjänsten är därmed en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har ansvar för att 
åstadkomma en så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna.  
 
Trafiksäkerhetsaspekten ska vägas in i valet av färdmedel.  



Trafikförordningen  
Den som vistas på väg ansvarar för att agera utifrån regelverket i Trafikförordningen.  
 
Detta är särskilt viktigt för den som framför fordon. 
 

Förhållningssätt 
För Göteborgs Stads räkning reser medarbetare i tjänsten och förtroendevalda i sina 
uppdrag. Sättet att planera och genomföra en resa är viktigt för att på bästa sätt använda 
skattemedlen. Innebörden av resa är allt mellan en kortare förflyttning till fots och en 
utrikes flygresa. 
 
Staden ska minska den negativa klimatpåverkan och de som reser ska inför varje beslut 
om resa använda sig av det för miljön mest skonsamma färdsättet.  
 
Klimatkompensation för resor med bil och flyg ska redovisas i syfte att genomföra 
förbättringar för miljön. Detta görs av respektive förvaltning och bolag årligen och 
samordnas genom trafikkontoret.  
 
Resfria möten ska användas om det går. 
 
Resor ska i första hand ske gåendes, med cykel eller kollektivt (spårvagn, buss, tåg, 
båt). 
 
Om resa med bil väljs ska de i första hand ske med fordon där Göteborgs Stad 
bestämmer dess miljö- och trafiksäkerhetsprestanda.  
 
Flyg får enbart väljas för resor längre än 50 mil. Undantag kan ske. 
 
Under tjänsteresa får medarbetare inte utnyttja, medverka till eller bedriva kommersiellt 
sex, eskortservice eller besöka bordell- och sexklubbar. 
 

Prioritering vid val av resa 
Vid val av resa ska en sammanvägning göras av syftet med resan, tid, kostnad, 
klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö (utan inbördes ordning). 
 
För personer med funktionsnedsättning kan ytterligare faktorer behöva ingå i 
bedömningen inför beslut om resa för att resan alls ska kunna genomföras.   
 

Resfria alternativ  
Innan en resa beställs ska resenären i samråd med sin chef överväga om det är möjligt 
att ersätta resan till förmån för telefonmöte eller videokonferens och liknande.  
 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla verktyg och informera personal om användandet för 
webb-baserade möten så att det är enkelt att ersätta fysiska resor med arbete via 
datornätverk och telefon eller liknande.  
  



Gå och cykla 
I första hand ska medarbetaren välja att gå eller cykla.  
 
Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar bör alla tjänsteärenden med cykel ske med 
cykelhjälm och vid halt väglag bör cykel vara försedd med dubbdäck. 
 

Kollektiv resa 
I andra hand ska medarbetaren välja att resa kollektivt (spårvagn, buss, tåg, båt). 
 

Stadens bilar 
I tredje hand ska medarbetare välja att resa med bilar som tillhandahålls av staden.  
 
Miljö- och säkerhetskrav för stadens bilar anges i separata beslut. 
 
Om bil används och fler ska resa ska samåkning övervägas. 
 

Taxi  
Taxi kan väljas om ingen av stadens bilar finns att tillgå och om inget kollektivt 
alternativ finns eller då det är mer kostnadseffektivt än andra alternativ. 
 

Privat bil (undantag) 
Privat bil får användas, men det ska i så fall vara beslutat av chef. 
 
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller för medarbetare som reser i tjänsten vilket gör 
att Göteborgs Stad prioriterar att stadens bilar används i första hand före privata. 
 

Flyg  
Flyg får enbart ske för resor där hela sträckan inklusive eventuell mellanlandning är 
längre än 50 mil, enkel väg. Undantag kan ske när den samlade bedömningen av 
faktorerna i policyn ger vägande skäl för det. 
 
För resor under 50 mil kan flyg väljas om annat alternativ inte är realistiskt utifrån en 
sammanvägning av policyns faktorer. 
 

Bonuspoäng  
Eventuella bonuspoäng, rabatter och liknande för tjänsteresor med flyg, buss och tåg 
och dylikt får enbart utnyttjas för resor i tjänsten.  
 

Resor till och från arbetet 
Arbetsgivaren ska verka för att medarbetarna uppmuntras att resa miljöanpassat till och 
från arbetsplatsen.   
 
Göteborgs Stad har flera separat beslutade aktiviteter inom detta område riktade både 
till medborgare generellt och till medarbetare specifikt. 



Konferens 
Syftet med arrangemanget ska ha entydig anknytning till verksamhetens uppdrag. Det 
kan gälla antingen att tillföra kunskaper och erfarenheter som bedöms nödvändiga för 
verksamheten eller att uppfylla förpliktelser som är en konsekvens av att Göteborg är 
rikets näst största stad. Antalet deltagare ska noga övervägas. Ett tydligt motiv måste 
finnas för valet av deltagare.  
 
Bortavaron från arbetet ska stå i rimligt förhållande till det förväntade utbytet med 
aktiviteten, minst hälften av den ianspråktagna arbetstiden bör användas för resans 
egentliga syfte.  
 

Logi  
Förtroendevalda och tjänstemän i Göteborgs Stad ska i möjligaste mån förlägga boendet 
i anslutning till tjänsteresor, kurser och konferenser mm. till porrfilmsfria anläggningar.  
 

Planering och beställning 
Resa och logi beställs via den av Göteborgs Stad upphandlade resetjänsten.  
 
Resa ska planeras och beställas i god tid så att samordning och kombination av biljetter 
blir möjliga och det mest fördelaktiga färdsättet och login kan väljas. Vid beställning av 
resa ska förutom arbetstiden även medarbetarens fritid tas i beaktande. 
 
Resa ska normalt företas i 2:a klass eller motsvarande, såvida inte särskilda skäl eller 
omständigheter finns i det enskilda fallet. 
 

Lokal anvisning 
Befogenhetsfördelning för resa, konferens och logi ska anges i lokal anvisning, detta 
gäller både inom Sverige och utomlands. Befogenhet att besluta om undantag från 
flygresa under 50 mil ska anges i lokal anvisning. 
 
Den förvaltning och bolag som erbjuder medarbetare parkeringsplats för privat bil ska 
precisera detta i anvisning. Regelverket kring parkeringsplatser för medarbetare styrs 
bland annat av skattelagstiftning och stadens Parkeringspolicy. 
 
Förvaltning och bolag kan i lokala anvisningar precisera ytterligare aktiviteter och 
beslut utöver de som nämns i policyn och riktlinjerna. Lokala anvisningar ska i så fall 
ha policy och riktlinjer som minsta nivå. 
 
Anvisningar som beslutats lokalt innan denna policy med tillhörande riktlinjer beslutats 
kan fortsätta att gälla under förutsättning att de har den nya policyns och riktlinjernas 
regelverk som miniminivå. 
 

Kommunikation och uppföljning 
Varje förvaltning och bolag ansvarar för att kommunicera och följa upp innehåll och 
efterlevnad av denna policy med tillhörande riktlinjer. 
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Redovisning av uppdrag att se över hur väl 
Göteborgs Stads resepolicy följs i syfte att 
stärka efterlevnaden 
§ 319, 1726/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från MP, V och S den 3 maj 2019: 

1. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22, § 27, att se över hur 
väl stadens resepolicy följs i syfte att stärka efterlevnaden antecknas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22 § 27 om att se över 
hur väl stadens resepolicy följs i syfte att stärka efterlevnaden förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som kan 
göra det enklare för stadens medarbetare att följa resepolicyn.  

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram metoder/rutiner för att kontinuerligt 
följa upp efterlevnaden av resepolicyn inom det ordinarie uppföljningssystemet utan 
att belasta verksamheterna med ökad administration.  

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående påbörja arbete med de 
förbättringsområden som identifierats utifrån den genomförda undersökningen av hur 
väl stadens resepolicy följs. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 april 2019, § 238. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2019. 
Yrkande från MP, V och S den 3 maj 2019. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Demokraterna avslog detta 
yrkande och önskar tydligare policy för mindre resande och uppmuntran till mer resefria 
mötesalternativ. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-08 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2019-06-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Åtgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg – 
tjänsteresor, fossilfria drivmedel och 
transporter  
§ 26, 0789/19  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag 
genomföra följande åtgärder:  

1. Skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten i 
nationella och internationella samarbeten.  

2. Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads 
Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon 
och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, 
och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.  

3. Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att stötta stadens alla nämnder och 
bolag att göra upphandlingar och inköp på ett sådant sätt så att vi påskyndar 
omställningen till fossilfria transporter.  

4. Uppdragen ska påbörjas under 2019 inom befintlig ram och återrapporteras i 
samband med ordinarie uppföljning.  

Handling 
2019 nr 119. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltnings AB Framtiden 
Göteborgs Stads Bostads AB 
Familjebostäder i Göteborg AB 
Göteborgs Stads Egnahems AB 
Bostads AB Poseidon 
Gårdstensbostäder AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Göteborg Energi AB 
Nämnden för inköp- och upphandling 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-06-11 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Dag för justering 
2019-06-18 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Håkan Eriksson 

 

 

Justerande 
Susanne Sillberg Ligander 

 

Justerande 
Pernilla Börjesson 

 



 
 
 
 
 
Central Samverkansgrupp Protokoll 10/20 Dnr 0284/20 
(CSG) Sammanträdesdatum  
 2020-05-14 
 
 
 

5e )  Riktlinje för resor och möten i tjänsten (dnr 0834/19, 0898/19) Handlingar 
utsända 200507.  
Åsa Lindbom, Jenny Hallberg och Sofia Lindgren gör en dragning kring ärendet. Det 
finns flera uppdrag som går parallellt i detta ämne och går in i varandra. Jenny gör en 
kort dragning kring vilka dessa är. 

• Saco påtalar att man inom socialtjänsten måste använda bil vid exempelvis 
familjehemsplaceringar och resor till institutioner som ligger mer avsides. Saco 
önskar att det förtydligas i tjänsteutlåtandet att det finns situationer då 
medarbetare utför arbete under tiden de färdas med bil i tjänsten. Till exempel 
har socialsekreterare ibland med sig klienter i bilen, och även kollegor kan 
använda tiden i bilen till dialog i arbetet. Vision ställer sig bakom uttalandet.  

• Vision påtalar att man även behöver se till att det finns korrekt utrustning innan 
man bokar in digitala möten, så som exempelvis hörlurar.  

• Saco för fram att i digitala möten så finns det mindre tid för återhämtning samt 
att man missar det sociala samspelet, detta påverkar arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren tar med sig synpunkterna. 
 

 
Samverkan är därmed fullgjord i enighet 

 
 
 
Vid protokollet 
 
  
…………………………………….. 
Anna Wilsson 
 
 
 
 
…………………………................... …………………………...................  
Eva Hessman, Arbetsgivaren Sandy Westergren, Kommunal  
 
 
 
…………………………….............. ………………..……………………. 
Caroline Söderlind Löfdahl, Saco Anne Häggendal, TCO  
 



 

Göteborgs Stads riktlinje för 
resor och möten i tjänsten 
  



 

Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten 1 (7) 
   
   

Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
Denna riktlinje syftar till att reglera vad som gäller vid resor och möten i Göteborgs Stad. 
Riktlinjen ska bidra till att öka antalet resfria digitala möten, minska klimatpåverkan, 
bidra till en trygg och säker arbetsmiljö samt ta hänsyn till den enskildes privatliv.  

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för stadens förtroendevalda, nämnder och styrelser i 
Göteborgs Stad.  

Bakgrund 
Bakgrunden till den reviderade riktlinjen är att kommunstyrelsen 2019-05-08 § 319 
beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder 
som kan göra det enklare för stadens medarbetare att följa resepolicyn, att ta fram 
metoder/rutiner för att kontinuerligt följa upp efterlevnaden av resepolicyn inom det 
ordinarie uppföljningssystemet utan att belasta verksamheterna med ökad administration 
samt att omgående påbörja arbete med de förbättringsområden som identifierats utifrån 
den genomförda undersökningen av hur väl stadens resepolicy följs. Vidare beslutade 
kommunfullmäktige den 11 juni 2019 § 26 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra åtgärder för att nå ett fossilfritt 
Göteborg, däribland att skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och öka 
andelen resfria möten i nationella och internationella sammanhang. 

Denna version har anpassats i enlighet med “Göteborgs Stads riktlinje för styrande 
dokument”.  

Lagbestämmelser 
Resor i tjänsten regleras av inkomstskattelagen (1999:1229), arbetstidslagen (1982:673) 
och arbetsmiljölagen (1977:1160). Även föräldraledighetslagen (1995:584) och 
diskrimineringslagen (2008:567) kan påverka resor i tjänsten.  

Koppling till andra styrande dokument 
• Göteborgs Stads anvisning för alkohol- och drogfria arbetsplatser.  
• Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap. 
• Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap. 
• Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner.  
• Eventuellt kommande: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030  

Stadens nämnder och styrelser ska säkerställa att respektive förvaltning och bolag tar 
fram en lokal anvisning utifrån denna riktlinje.  
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Riktlinje 
För Göteborgs Stads räkning genomför medarbetare och förtroendevalda både möten och 
resor i sina uppdrag. Sättet att planera och genomföra ett möte eller en resa är viktigt 
utifrån flera aspekter. Göteborgs Stad har som mål att minska klimatpåverkan och 
färdmedel ska väljas i huvudsak utifrån vad som är mest skonsamt för miljön. Andra 
aspekter som ligger till grund för valet av färdmedel är syftet med resan, tidsåtgång, 
kostnad, säkerhet, arbetsmiljö och påverkan på medarbetarens fritid. För personer med 
funktionsnedsättning kan ytterligare faktorer behöva ingå i bedömningen inför beslut om 
resa för att resan ska kunna genomföras.  

Omfattning och definitioner 
Begreppet resa i tjänsten omfattar resor som görs dagligen eller kontinuerligt inom 
arbetsplatsens närområde, som en del i medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. Det kan 
till exempel vara resor mellan olika brukare eller olika anläggningar. Dessa kortare resor 
benämns förflyttningar. Förflyttningar kan även bestå av längre resor i tjänsten där 
uppdraget till exempel består av att följa en brukare eller klient till annan ort. 

Begreppet resa i tjänsten omfattar även sådana resor som görs till möten, konferenser, 
utbildningar och andra event som är lokaliserade till annan plats än arbetets ordinarie 
tjänsteställe. Med ordinarie tjänsteställe avses den geografiskt begränsade arbetsplats där 
arbete normalt utförs.  

Riktlinjen omfattar inte resa som en medarbetare gör direkt mellan bostaden och 
tjänstestället. Resor till och från arbetet innebär också klimatpåverkan varför Göteborgs 
Stad ska uppmuntra och underlätta ett miljöanpassat resande till och från arbetet. I 
Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner framgår vilka personalförmåner som är 
kopplade till resande.  

Arbetsmiljö och säkerhet  
Göteborgs Stad ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt 
arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerhet för 
resor i tjänsten är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har ansvar för att åstadkomma en 
så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna.  

Vidare ska även medarbetarnas arbetsförhållanden, möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap i 
enlighet med diskrimineringslagen vägas in vid bedömning av behov av resa i tjänsten. 

Klimatpåverkan  
De flesta resor ger utsläpp av såväl växthusgaser som försurande och hälsoskadliga 
ämnen. Staden har en modell för klimatväxling där en beslutad kostnad per kg koldioxid 
från resor med bil och flyg används till åtgärder som ska minska utsläpp från resor. 
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Bedömning av behov av resa 
En grundläggande fråga är om den tänkta resan är nödvändig. För att bryta och förändra 
invanda mönster gäller det att alla som planerar att resa ställer sig frågan – behöver jag 
verkligen resa? Vid möten med deltagare från olika tjänsteställen ska resfria digitala 
möten eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt.  

I verksamheter där förflyttningar genomförs dagligen eller kontinuerligt inom 
arbetsplatsens närområde, som en del i medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter, bedöms 
inte behovet av resa inför varje tillfälle. En samlad bedömning av behov och färdmedel 
görs då utifrån verksamhetens förutsättningar. Det kan även förekomma längre 
förflyttningar inom medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter men utanför arbetsplatsens 
närområde. Medarbetare och chef ska då bedöma behovet av resa och färdmedel i det 
aktuella fallet.  

Syftet med möten, konferenser, utbildningar och andra event, som är lokaliserade till 
annan plats än arbetets ordinarie tjänsteställe, ska ha tydlig anknytning till verksamhetens 
uppdrag. Det kan gälla antingen att tillföra kunskaper och erfarenheter som bedöms 
nödvändiga för verksamheten eller att uppfylla förpliktelser som är en konsekvens av att 
Göteborg är rikets näst största stad. Antalet deltagare ska noga övervägas och ett tydligt 
motiv måste finnas för valet av deltagare.  

Vid bedömningen av om en resa är nödvändig att genomföra ska hänsyn även tas till 
medarbetarens privatliv. Restiden ska stå i rimligt förhållande till det förväntade utbytet 
med aktiviteten. I första hand ska därför göras en bedömning av möjligheten att ersätta 
resa i tjänsten med ett digitalt resfritt möte.  

Resfria digitala möten 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla utrustning för digitala möten och utbilda medarbetare i 
användandet av denna så att det är enkelt att ersätta fysiska resor med digitala möten.  

Prioritering vid val av färdmedel 
Utifrån bedömningen av om behov föreligger för resa i tjänsten ska bedömning av 
färdmedel ske utifrån följande prioriteringsordning.  

1. Gå och cykla 
I första hand ska medarbetaren gå eller cykla i de fall det är möjligt utifrån avstånd och 
väderförhållanden. Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar bör alla resor i tjänsten med 
cykel ske med cykelhjälm och vid halt väglag bör cykeln vara försedd med dubbdäck. 

2. Kollektivtrafik 
I andra hand ska medarbetaren resa kollektivt med spårvagn, buss, tåg eller båt i de fall 
det inte är möjligt att gå eller cykla utifrån avstånd och väderförhållanden.  

3. Resa med stadens bilar 
I tredje hand kan medarbetare resa med bil som tillhandahålls av staden om det inte är 
möjligt att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik. Om resa med bil bedöms nödvändig 
ska stadens bilar användas då dessa följer en miljö- och trafiksäkerhetsprestanda som 
regleras av Göteborgs Stad. Samåkning ska tillämpas om flera medarbetare ska resa till 
samma destination.  
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Vid resa med bil är det viktigt att notera att den som vistas på väg ansvarar för att agera 
utifrån regelverket i Trafikförordningen. Detta är särskilt viktigt för den som framför 
fordon.  

4. Övriga färdmedel 
Taxi 
Resa med taxi kan enbart tillämpas om kollektivtrafik inte finns att tillgå, till exempel vid 
transport till tågstation vid tider då kollektivtrafik inte är tillgänglig. Resa med taxi ska 
beslutas enligt förvaltningens eller bolagets lokala anvisning. 

Privat bil 
Användande av privat bil för resa i tjänsten ska enbart tillämpas i de fall det inte är 
möjligt att gå, cykla, åka kollektivt eller köra med stadens bilar. Resa med privat bil ska 
beslutas enligt förvaltningens eller bolagets lokala anvisning. 

Flyg 
Resa med flyg får enbart ske för resor längre än 60 mil eller 7 timmars resväg med bil, tåg 
eller båt. Detta avser enkel resväg. Resa med flyg ska beslutas enligt förvaltningens eller 
bolagets lokala anvisning och dokumenteras särskilt. 

Undantag för kortare flygresor kan beviljas av beslutande chef enligt förvaltningens eller 
bolagets lokala anvisning om den samlade bedömningen av syftet med resan, tidsåtgång, 
kostnad, klimatpåverkan, säkerhet, arbetsmiljö, eventuell funktionsnedsättning och 
påverkan på medarbetarens fritid ger vägande skäl för det. Beslutet ska dokumenteras 
särskilt.  

Om medarbetare önskar resa med tåg och/eller båt till destinationer som ligger längre bort 
än 60 mil eller 7 timmars enkel resväg med bil eller tåg så ska Göteborgs Stad betrakta 
det som positivt och i möjligast mån bevilja annat färdmedel än flyg även vid dessa resor. 
En samlad bedömningen av syftet med resan, tidsåtgång, kostnad, klimatpåverkan, 
säkerhet, arbetsmiljö och påverkan på medarbetarens fritid ligger till grund för 
beviljandet. För de resor där det är möjligt att åka nattåg med sovkupé kan detta vara 
kostnadseffektivt och samtidigt ett bra resalternativ för både medarbetaren och klimatet.   

Förhållningssätt vid resor  
Medarbetare och förtroendevalda som reser i tjänsten är under hela resan företrädare för 
staden och ska därför iaktta stadens förhållningssätt. Medarbetare och förtroendevalda ska 
undvika att hamna i etiskt och moraliskt tvivelaktiga situationer. Boende i anslutning till 
tjänsteresor, kurser och konferenser med mera ska förläggas till porrfilmsfria 
anläggningar. Under resa i tjänsten får medarbetare inte utnyttja, medverka till eller 
bedriva kommersiellt sex, eskortservice eller besöka bordell- och sexklubbar.  

Planering och beställning  
När medarbetare eller förtroendevalda i staden arrangerar möten, seminarier, konferenser 
eller tar emot studiebesök ska dessa om möjligt förläggas i stadens egna lokaler.  
 
När det är nödvändigt att genomföra en resa i tjänsten ska tid och plats för mötet anpassas 
för att öka deltagarnas möjlighet att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik.  
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Resa och boende beställs av utsedd funktion vid varje förvaltning och bolag via den av 
Göteborgs Stad upphandlade resetjänsten. Resan ska planeras och beställas i god tid så att 
samordning och kombination av biljetter blir möjliga och det mest fördelaktiga färdsättet 
och boendet kan väljas.  

Resa ska normalt företas i 2:a klass eller motsvarande, såvida inte särskilda skäl eller 
omständigheter finns i det enskilda fallet, exempelvis om resa i 1:a klass har ett lägre pris 
än resa i 2:a klass. 

Eventuella bonuspoäng, rabatter och liknande för tjänsteresor med flyg, buss, tåg eller båt 
får enbart utnyttjas för resor i tjänsten.   

Lokal anvisning  
Befogenhetsfördelning för resa, konferens och logi ska anges i lokal anvisning. Detta 
gäller både inom Sverige och utomlands. I den lokala anvisningen ska särskilt anges vem 
som har befogenhet att besluta om resa med privat bil, taxi och flyg. I anvisningen ska 
även framgå hur ett beslut om flygresa dokumenteras särskilt. 

Förvaltning och bolag kan i lokala anvisningar precisera ytterligare aktiviteter och beslut 
utöver de som nämns i riktlinjen. Lokala anvisningar ska i så fall ha riktlinjen som 
miniminivå. Anvisningar som beslutats lokalt innan denna riktlinje beslutats kan fortsätta 
att gälla under förutsättning att de har den nya riktlinjens regelverk som miniminivå.  

Kommunikation och uppföljning  
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att kommunicera och följa upp innehåll och 
efterlevnad av denna riktlinje.  

Varje nämnd och styrelse ska även tillse att alla medarbetare känner till innehållet i 
riktlinjen samt har kunskap om och kan använda den utrustning som finns tillgänglig för 
resfria digitala möten på respektive arbetsplats.  

Uppföljning av riktlinjen för resor i tjänsten sker inom ramen för stadens 
uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter och 
genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för 
kommunfullmäktige. Utifrån relevant statistik kommenterar förvaltningar och bolag 
efterlevnaden av resepolicyn. 

Eventuella större avvikelser från resepolicyn hos enskilda förvaltningar eller bolag 
hanteras genom arbetet med uppsiktsplikten. 
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