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Denna policy anger styrande principer för de möten och resor som görs i tjänsten av
Vetlanda kommuns anställda och förtroendevalda. Policyn syftar till att säkerställa en
trygg och säker arbetsmiljö, samt att möten och resor sker så kostnadseffektivt som
möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Principer
Resor i tjänsten ska planeras och genomföras så att de:
Skapar förutsättningar för ett säkert resande.
Sker på ett ansvarsfullt sätt.
Är kostnadseffektiva.
Sker på ett miljöanpassat sätt.
Nyttan för organisation och verksamhet ska vara vägledande.

Prioriteringsordning
Inriktningen ska vara ett förändrat arbetssätt som gör det möjligt att minska mängden
möten.
Ett miljöanpassat resande innebär att resfria möten med stöd av digitala hjälpmedel
alltid ska övervägas i första hand, promenad eller cykel används vid lämpliga avstånd.
Tåg ska väljas framför flyg och resa med kollektivtrafik ska väljas framför resa med bil.
Sker resa med bil ska samåkning eftersträvas. I första hand ska Vetlanda kommuns ägda,
leasade eller hyrda fordon användas. Resor med egen bil i tjänsten ska minimeras.
Ett kostnadseffektivt resande förutsätter att resor planeras med så god framförhållning
som möjligt. Bokning av resor ska ske i överensstämmelse med fastställda riktlinjer och
Vetlanda kommuns upphandlade leverantörer.
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Ansvar
Varje chef har ansvar för att policyn efterföljs, vilket innebär att chefen ska:
- Säkerställa att alla medarbetare känner till policyn med tillhörande riktlinjer.
- Säkerställa att alla medarbetare har kunskap om miljöanpassat, ansvarfullt och
säkert resande.
- Besluta om och följa upp medarbetarnas resor i tjänsten och digitala möten.
Alla medarbetare ska planera sina möten och resor så att var och en genom sitt
agerande bidrar till trafiksäkerhet, kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

