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Inledning
Eda kommun är en relativt stor arbetsgivare med anställda, som arbetar
inom skiftande verksamhetsgrenar. Tjänsteresor måste genomföras för att
uppgifterna ska kunna fullgöras. Detta dokument gäller för resor som görs i
tjänsten och som betalats av arbetsgivaren. Riktlinjerna omfattar
kommunens bolag i tillämpliga delar.
Med hänsyn till att tjänsteresor innebär stora ekonomiska åtaganden,
trafiksäkerhetsmässiga riskexponeringar för de anställda, och en
miljöbelastning, finns skäl att ha någon typ av förhållningssätt till hur
tjänsteresor ska hanteras samt riktlinjer för val av färdmedel.
Samtidigt måste beaktas att varje tjänsteresa är unik vad avser möjligheter
till val av kommunikationsmedel, rimlig tid för resan, och möjlighet att
ekonomiskt och miljömässigt optimera den.
Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av dessa riktlinjer. Detta
hindrar inte att Eda kommun på olika sätt uppmuntrar att
medarbetare/förtroendevalda tar sig till sin arbetsplats på sätt som främjar
god hälsa och hållbar miljö.

Allmänt om tjänsteresor
En utgångspunkt innan en resa bestäms bör vara att fundera på om den kan
ersättas med tekniska hjälpmedel. Idag finns förutsättningar att arrangera
telefonmöten och webbmöten etc. Det är rimligt att sådana hjälpmedel i
första hand prövas innan en tjänsteresa genomförs.
Det finns dock många situationer där teknik och virtuella miljöer inte kan
ersätta det unika och enskilda mötet. Det gäller i synnerhet sådana möten
där det exempelvis handlar om att bygga ett förtroende, eller där det krävs
mycket tid för att kunna lösa uppgifterna vid mötet.
Vidare finns situationer där omfattande dokumentation behövs inför ett
möte, och som inte kan exponeras, ersättas eller delges samt befordras på ett
tillfredsställande sätt i virtuella miljöer.
Dessutom bör det vara en del av omvärldsorienteringen att göra studiebesök
och skaffa kontakter, vilket heller inte kan låta sig ersättas med tekniska
lösningar.
En tjänsteresa innebär att arbetet under viss tid sker på annan plats. Det
innebär att medarbetaren/den förtroendevalde ska vara tillgänglig på telefon
eller mail.
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Ansvar
Medarbetare och förtroendevalda

Varje medarbetare och förtroendevald ansvarar för att resor i tjänsten sker
på ett effektivt, miljöanpassat och säkert sätt.
Chefer

Varje verksamhetsansvarig/resultatansvarig chef beslutar ytterst resa ska ske
och vilka avvägningar som gäller beträffande fortskaffningsmedel som ska
användas vid olika tjänsteresor, inom ramen för dessa riktlinjer.
Beställning/bokning av resor
Beställning av biljetter, hotellrum mm ska göras enligt rutin för
resebeställning.
Kriterier för val av färdmedel
Vilket färdmedel som väljs vid tjänsteresor bör baseras på kriterier såsom
miljöhänsyn, kostnader, tidsaspekter och trafiksäkerhet. Med hänsyn till
stora avstånd/lång restid kan det i vissa fall vara rimligt att resa dagen före
med övernattning på hotell.
Det är inte lämpligt att i ett styrdokument ange vilka färdsätt som alltid ska
ha företräde framför andra, beroende på vilken typ av tjänsteresa som är
aktuell. Ett sådant tillvägagångssätt skulle fordra en omfattande
detaljreglering med åtföljande administrativt arbete. Riktlinjerna bör därför
vara generella.
Cykel
Är med tanke på tidsaspekten, kostnader och miljöhänsyn, effektivt att
använda för kortare personbefordran företrädesvis inom kommunens
tätorter. Varje arbetsplats i respektive tätort ska tillse att tillgång till cykel,
med tillhörande hjälmar, för sådana korta förrättningar finns tillgängliga.
Tåg
Tåg är ett både miljövänligt och trafiksäkert alternativ som dessutom, under
vissa delar, möjliggör arbete under resan. Vidare bör det kunna anses som
ett relativt snabbt fortskaffningsmedel, under förutsättning att
järnvägssträckningen inte avviker alltför mycket från ”fågelvägen” och att
resan inte innebär alltför många byten och väntetider.
Av den anledningen bör tåg i första hand användas vid fjärrtrafik eller vid
medellånga distanser, om så är möjligt med hänsyn till tidsaspekten.
I resursbokningen finns Värmlandskortet att boka som kan användas vid
buss- och tågresor inom länet.
Flyg
Flyg används i regel vid längre typer av fjärrtrafik, där tidsvinsterna är
väsentliga. Detta färdsätt för inrikestransport bör bara användas då det kan
motiveras av en synnerligen markant tidsvinst i förhållande till övriga
alternativ. Flygets större miljöpåverkan motiverar också ett sådant
förhållningssätt.
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Buss
Busstrafiken betingar oftast ett väsentligt lägre pris än tåg och flyg. Detta
kan ibland vara ett alternativ, men måste i regel kombineras med biltrafik,
då större delen av fjärrtrafiken beträffande buss, utgår från destinationer
utanför kommunen.
Bil
Bil för s k fjärrtrafik ska användas när det inte finns kollektiva
fortskaffningsmedel till destinationen, under förutsättning att inte
tidsaspekten blir orimlig.
Bil kan i första hand motiveras för lokala och i viss mån regionala resor,
eftersom det begränsade kollektivtrafiken i glesbygden oftast ger ett orimligt
tidsspill p g a låg turtäthet.
I första hand ska de leasingbilar som arbetsgivaren upplåter användas. När
inte sådana finns tillgängliga kan privatbilar mot reskostnadsersättning
användas.
Med hänsyn till att kommunens totala leasingbilsflotta inte täcker dess totala
behov för tjänsteresor med bil, ska bilavtal tecknas med anställda, där
tillgång till bil är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Alternativt kan krav på bilinnehav också skrivas in i det enskilda
anställningsavtalet.
Vid användandet av egen bil i tjänsten ska samåkning i största möjliga
utsträckning eftersträvas.
Det bör också påtalas att leasingbilar i det längsta ska undvikas till sådana
förrättningar där bilen blir stående obrukbar under längre tid, eftersom detta
försvårar ett optimalt användande av bilparken.
Resor utomlands
Utlandsresor ska alltid godkännas i förväg av kommunchef, undantaget
resor till Norge.
Försäkringar
Anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av
kommunen som företar tjänsteresa för företagets/kommunens räkning
omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring.
Kommunen ansvarar för att ett försäkringsskydd garanteras alla som framför
fordon på uppdrag av kommunen.
Ersättningen för självrisk i anslutning till viltolyckor vid användande av
egen bil i tjänsten utgår med ett bruttobelopp, som efter skatt ungefärligen
återspeglar den faktiska kostnaden som arbetstagaren haft för självrisken.
Uppföljning
Riktlinjerna för tjänsteresor följs upp efter två år. Syftet är att följa
utvecklingen av anställdas/förtroendevaldas resvanor och påvisa eventuella
förbättringar.
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