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RIKTLINJER FÖR MÖTEN OCH RESOR 

Inledning 

Inledning 
Även om resor är en naturlig del av vår verksamhet ska vi alltid ställa oss frågan om resan är nödvändig 

eller om vi istället inte kan mötas på distans. Inför en resa behöver vi också ställa oss frågor som; Hur 

många behöver vi åka? Hur lägger vi upp resan effektivt? Hur kan vi minska belastningen på miljön? Vi 

tror att vi tillsammans kan uppnå ett både klimatsmart och kostnadseffektivt resande om vi har en god 

framförhållning, planerar våra resor väl och har bra avtal med våra reseleverantörer. 

Det ska också vara enkelt att resa. För att underlätta för verksamheten har kommunen därför tagit 

fram dessa riktlinjer som guidar oss fram till att göra bra val. Det finns också instruktioner på kommu-

nens intranät som du behöver hålla koll på. 

Riktlinjerna gäller alla anställda och förtroendevalda i Skellefteå kommun. Den gäller alla resor som 

görs i tjänsten eller på förtroendeuppdrag och som betalas av Skellefteå kommun. Kommunens riktlin-

jer ska även vara vägledande för de kommunägda bolagen. 

Långsiktiga mål 
Kommunen har tagit fram ett antal långsiktiga mål för resandet som dels utgår ifrån kommunfullmäkti-

ges övergripande mål om begränsad klimatpåverkan och dels ifrån målen om hållbara transporter i 

kommunens Miljö- och klimatprogram 2020-2030, där det bland annat framgår att kommunens koldi-

oxidutsläpp ska minska med 85 procent under perioden 2020-2030. 

Miljöanpassning – Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den 

yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den direkta resan 

ska minimeras. 

Effektivitet – Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt. All användning av tjänsteresor 

ska planeras på ett sådant sätt att resenärer även utvärderar möjligheten att undvika fysiska transpor-

ter till förmån för andra kommunikationsmedel. 

Hälsa och säkerhet – Resorna ska bidra till att dels skapa en trygg och säker arbetsmiljö och dels till 

att minska de negativa effekterna på folkhälsan. Resor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt 

samt läggas upp så att tiden borta från hem och arbetsplats i möjligaste mån begränsas. 

Föredöme – Skellefteå kommun ska vid sina tjänsteresor vara en förebild och visa vägen mot ett kli-

matsmart och energieffektivt samhälle. 

Att resa och bo i tjänsten 

God planering 
Många gånger behöver vi inte resa för att mötas. Vi behöver därför vara ute i god tid för att vi ska hinna 

utvärdera andra alternativ. Vi ska bara resa om andra miljövänligare, billigare och mindre tidskrävande 

alternativ inte är lämpliga. Möjligheten att genomföra mötet som ett distansmöte, till exempel telefon-, 

video- eller webbmöte ska alltid övervägas. 

Om vi ändå kommer fram till att vi behöver resa så ska vi planera resan i god tid för att vi ska kunna 

välja färdsätt och boende som tar hänsyn till att de långsiktiga målen efterlevs. 
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Tänk på att tjänsteresor och eventuell övernattning alltid ska beställas via kommunens upphandlade 

resebyrå. Den upphandlade resebyrån är väl införstådd med dessa riktlinjer och de långsiktiga mål som 

kommunen har för sitt resande. 

I vissa fall har vi som tjänstemän eller förtroendevalda uppdrag där uppdragsgivaren själv har reseavtal 

som ska användas för det uppdrag vi utför. I dessa fall ska inte kommunens upphandlade resebyrå an-

vändas. Det kan till exempel gälla uppdrag hos Sveriges kommuner och regioner (SKR), statliga myndig-

heter eller liknande. I vissa fall kan också hotellövernattningen och dess kostnad vara inbakad i en kon-

ferensavgift. 

Val av färdmedel? 
Val av färdmedel ska ta avstamp i de tre hållbarhetskriterierna: ekonomisk-, social- och miljömässig 

hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet uppnås genom att välja kostnadseffektiva färdmedel som begränsar 

den tid som den anställde är borta från arbetsplatsen. Social hållbarhet uppnås genom att välja färd-

medel som tar hänsyn till den anställdes privata situation och som minimerar den tid som den an-

ställde är borta från hemmet. Miljömässig hållbarhet uppnås genom att välja färdmedel där klimatpå-

verkan är låg eller går att begränsa genom aktiva val som exempelvis fossilfria drivmedel. 

För de riktigt korta resorna går eller cyklar vi. 

Vi använder kollektiva färdmedel (buss, tåg, etc.) med låg miljöpåverkan framför färd med bil. 

Bil till och från resmålet ska vi bara använda om det saknas lämpliga kollektiva färdmedel eller om det 

innebär en väsentlig tidsvinst. Tänk också alltid på möjligheter till samåkning när du väljer färd med bil. 

Inrikes flygresor ska ske med förnybara drivmedel genom att kommunen klimatreducerar resandet 

från Skellefteå flygplats. Detta sker genom att kommunen ersätter fossilt flygbränsle med fossilfritt flyg-

bränsle för lokal tankning vid Skellefteå flygplats. Kostnaden för dessa drivmedel fördelas ut på respek-

tive förvaltning vid årets slut utifrån frekvensen på flygresandet. 

Vid bilresor använder vi följande prioritetsordning: 

1. Intern hyrbil från kommunens fordonsenhet (verksamhetsbilar/bilpoolsbilar) som enligt kommu-

nens Miljö- och klimatprogram successivt ökar andelen fordon med förnybara drivmedel 

2. Extern hyrbil som avropas på kommunens avtal. Generellt gäller att mellanklassbil ska väljas samt 

om möjligt fordon med förnybart drivmedel 

3. Taxi om tiden gör att en resa med kollektiva färdmedel inte är möjlig 

4. Huvudregeln är att resor med egen bil i tjänsten inte ska förkomma om det inte finns särskilda skäl 

till detta. I så fall ska detta vara överenskommet mellan dig och din närmaste chef 

Att tänka på vid bokning av transfer 

Vi bör i första hand välja flygbuss för transporter till Skellefteå Airport, vare sig det gäller transport från 

och till arbetsplatsen eller från och till hemmet. Undantag kan göras när vi som anställda har långt av-

stånd till flygbussens hållplats eller om man i undantagsfall behöver snabb transport för att hinna med 

ett viktigt möte. I dessa fall anlitas flygtaxi eller så sker transport med egen bil (se ovan). 

Vid transfer mellan andra flygplatser och det tänkta resmålet väljer vi alltid kollektiva transporter i 

första hand. Transfer med taxi eller hyrbil kan ske i undantagsfall om kostnaden blir omotiverat hög 

med det kollektiva alternativet (ex. flera personer samåker med taxi vid samma tillfälle) eller om tiden 

till kommande aktivitet kräver snabbare transport. 
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Val av boende? 
Många tjänsteresor genomförs utan behov av övernattningar. Hotellövernattningar ska vi alltid undvi-

kas om det finns möjligheter att boka morgontransporter som innebär att vi samma dag kan ta oss till 

och från aktiviteten i tid. Om vi önskar åka ner tidigare av privata skäl gäller särskilt regelverk (se nästa 

stycke). 

Hotellboende bokas alltid utifrån kommunens upphandlade resebyrå. Om hotellövernattning med för-

valt hotell ingår i konferensavgiften så är huvudregeln att vi väljer detta alternativ om det inte på ett 

tydligt sätt avviker mot kommunens långsiktiga mål i dessa riktlinjer. 

Om det saknas hotell, inom kommunens upphandlade resebyråavtal, så genomför vi en direktupp-

handling där vi väljer hotell utifrån principerna om närhet och ekonomi. Ibland kan det vara lämpligt att 

välja ett hotell på den plats som konferensen genomförs på. Övernattning på lyxhotell ska vi alltid und-

vika. Om vi väljer att ordna ett privat boende har vi möjlighet att söka nattraktamente. Ta då kontakt 

med din lönekonsult. 

Tidigare- eller senareläggning av privata skäl 
Ibland kan det finnas egna önskemål om när en hemresa ska ske i samband med en tjänsteresa. Det 

kan t.ex. handla om att vi vill stanna över helgen av privata skäl när hemresan egentligen skulle ske på 

fredag eller att någon av privata skäl vill lägga om hemresan till en annan ort än hemorten. Om en resa 

kan ske till samma pris eller billigare så får det ske på arbetsgivarens bekostnad. Detta förutsatt att inte 

verksamheten blir lidande på grund av att den anställde väljer att stanna, åka till annan plats eller på 

annat sätt ändrar sin resa i privat syfte. Skulle resan bli dyrare får den anställde själv bekosta hela re-

san. Avdrag på lön eller annan inbetalning till kommunen godkänns inte i dessa fall. 

Anhöriga eller andra som medföljer av privata skäl får aldrig bokas in via kommens resebyrå eller på 

annat sätt ingå eller belasta kommunens betalningssystem. 

Ansvar 
Vi ansvarar alla för att dessa riktlinjer tillämpas och att resorna görs så klimatanpassade och kostnads-

effektiva som möjligt. Varje chef har också ett särskilt ansvar för att medarbetarna känner till och följer 

innehållet i dessa riktlinjer. 

Innan vi kan genomföra vår tjänsteresa ska vi alltid först se till att vi får ett godkännande av vår närm-

aste chef. Detta gör vi inför varje ny resa som vi företar eller om vi reser mycket i tjänsten via särskild 

överenskommelse som vi upprättar med vår närmaste chef. Tänk på att vi aldrig själva får attestera 

kostnader som är kopplade till våra egna tjänsteresor utan att detta alltid ska ske av överordnad chef, 

se kommunens Riktlinjer för bokföringsposter och attester. 

Konferenser, möten, utbildningar, m.m. 
Interna möten och konferenser ska vi efter behov arrangera på platser som innebär minsta möjliga re-

sande och gärna läggas så att det finns en naturlig koppling till deltagarnas stationeringsorter. Finns 

det möjlighet att påverka externa arrangörer att anordna möten, utbildningar, konferenser digitalt eller 

i närheten av deltagarnas stationeringsorter så är det att föredra. Se till exempel alltid över möjligheten 

med att en föreläsare kommer till Skellefteå än att en större grupp medarbetare reser till Stockholm. 

Om vi är en större grupp medarbetare som ska resa till en gemensam aktivitet planerar vi alltid för en 

hållbar transport. En gemensam buss reducerar t.ex. CO2 utsläppet jämfört med att åka flera bilar. 



RIKTLINJER FÖR MÖTEN OCH RESOR 

5 

 

Buss är också ett trafiksäkrare alternativ jämfört med att välja flera bilar. Tänk på att vi alltid beställer 

våra bussar genom direktupphandling hos de privata bussbolagen. Kommunens eget bussbolag Skell-

efteå buss AB får bara anlitas om övriga bussbolag saknar möjlighet att ta på sig uppdraget. För att 

hålla nere kostnaderna beställer vi vår buss i god tid före avresedagen. 

Restid och ersättning 
Ersättning för övernattning utgår för verifierade skäliga kostnader för hotell, sovplats på transportme-

del eller annan logi. Om logikostnader inte kan styrkas, till exempel i de fall vi ordnat med ett eget bo-

ende har vi möjlighet att söka nattraktamente. Då tar vi kontakt med vår lönekonsult. Traktamente är 

avsett att täcka privata merkostnader i samband med tjänsteresa som exempelvis kost. 

Traktamente utgår enligt Skatteverkets belopp samt enligt lokalt kollektivavtal. Privata utlägg vid tjäns-

teresor, som till exempel parkerings- eller bussbiljett, ersätts mot uppvisande av kvitto/verifikation. 

Kom ihåg att registrera kostförmån i reseräkningen när någon annan än du själv står för kostnaden. För 

kostnader som strider mot riktlinjerna i detta dokument kan man som enskild medarbetare bli person-

ligt betalningsansvarig för. Då avsteg från reserutiner måste göras ska det kunna motiveras och bestyr-

kas av din närmsta chef. 

Vi ska alltid lämna in våra reseräkningar senast inom en månad, dock alltid senast den 15 januari året 

efter en resa som genomförts i december månad (året innan). 

Fullständiga verifikationer ska bifogas i original för alla utlägg som ska ersättas, även småutgifter som 

tunnelbanebiljetter, parkeringsbiljetter och liknande. Ersättningen betalas ut i samband med löneutbe-

talning. 

Länk till egna utlägg: https://insidan.skelleftea.se/sidor/service-och-hjalp/ekonomi-inkop-och-upphand-

ling/rekvisition-och-eget-utlagg 

Bonus, rabatter och förmåner 
En grundregel i kommunens Riktlinjer för att motverka mutor och korruption är att vi aldrig får an-

vända privata individuella bonuskort, eller andra former av rabattkort och privata förmåner, i samband 

med inköp av produkter och tjänster till kommunen, exempelvis privata bonuskort för flyg, hotell eller 

liknande. De privata bonuskorten får inte heller användas på något annat sätt som innebär registrering 

av bonuspoäng i tjänsten. 

Säkerhet 
Vi är alla skyldiga att avgöra om det, ur säkerhetssynpunkt, är lämpligt och nödvändigt att resa. Det är 

också viktigt att vi planerar resan på ett sådant sätt att vi undviker att hamna i en riskfylld omgivning. 

Innan vi reser är det därför bra att läsa om resmålet på UD:s hemsida (UD:s reseinformation som finns 

på regeringens hemsida). Rådgör gärna med kommunens säkerhetschef om du och din chef är osäker 

på resmålet. 

Informera alltid arbetsgivaren om ditt resmål, när och hur resan sker samt hur du kan kontaktas. Glöm 

dessutom inte att vi alltid ska informera anhöriga om vart vi ska resa, när och hur samt hur vi kan nås. 

Glöm dessutom inte att meddela om det blir några förändringar så att du snabbt kan nås. 

Lägg gärna in nödnumret 112, eller det nödnummer som är aktuellt i det land du reser till, som snabb-

val i din mobiltelefon. 

https://insidan.skelleftea.se/sidor/service-och-hjalp/ekonomi-inkop-och-upphandling/rekvisition-och-eget-utlagg
https://insidan.skelleftea.se/sidor/service-och-hjalp/ekonomi-inkop-och-upphandling/rekvisition-och-eget-utlagg
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Det kan även vara lämpligt att lägga in andra nummer av vikt t.ex. nummer till försäkringsbolag, bank, 

m.m. Fundera också över hur du förvarar eventuella värdesaker, pass, m.m. Se gärna till att du även ko-

pierar ditt pass.

Skellefteå kommun har möjlighet att nyttja resenärsspårning via resebyrån i samband med extraordi-

nära händelser, vilket i så fall genomförs av kommunens säkerhetschef. Vi har alla ett ansvar att rap-

portera genom sms, telefon, mail eller dylikt att vi är välbehållna i de fall vi plötsligt befinner oss i en 

hotfull situation, som till exempel vid ett terrordåd. 

Det är viktigt att förtroendevalda och högre uppsatta tjänstemän inte reser med för stor grupp tillsam-

mans. Av säkerhetsskäl är det t.ex. viktigt att inte hela förvaltnings-, bolags- eller kommunledningen 

åker i samma fordon eller med samma flyg eller båt. Detta för att minimera risken att kommunen ska 

stå helt utan beslutsfattare. 

Om vi vill samordna en resa för alla anställda på en arbetsplats genom att alla t.ex. åker i samma buss 

är det viktigt att förvaltningschefen får vara med och besluta om detta. 

Försäkring 
Alla vi som är anställda och förtroendevalda omfattas av en tjänstereseförsäkring. Faktablad med upp-

gifter om vad försäkringen innehåller finns på kommunens insida, sök på ”försäkring” alternativt via 

länken nedan: 

Länk: https://insidan.skelleftea.se/sidor/service-och-hjalp/trygghet-och-sakerhet/forsakringar 

Uppföljning 
Varje förvaltning ansvarar för uppföljning av dessa riktlinjer samt vid behov rapporterar till respektive 

nämnd. Riktlinjernas efterlevnad kan även särskilt komma att granskas inom ramen för den interna 

kontrollen. 

Relaterade styrdokument, m.m. 
Det finns en mängd styrdokument som på olika sätt kan vara relaterade till dessa riktlinjer. Några ex-

empel är kommunens Miljö- och klimatprogram 2020-2030, Strategi för hållbar digital utveckling, Ar-

betsmiljöpolicy samt kommunens Riktlinjer för att motverka mutor och korruption. 
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