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1. Syfte 
Syftet med denna strategi är att säkerställa att Örnsköldsviks kommuns resepolicy följs av  
anställda och förtroendevalda.    

2. Allmänt 
Dessa riktlinjer gäller för Örnsköldsvik kommuns medarbetare och förtroendevalda.  
 
Möjlighet att genomföra ett möte på distans, video/webb eller telefon ska övervägas innan  
beslut fattas om resa. 
 
Beställning sker via resebeställare genom upphandlade avtal.    
Resplan som styrker syftet med resan ska alltid lämnas till resebeställaren.  
 
När kostnader för resan beräknas ska hänsyn tas till resans alla delar: 
transport, logi, traktamenten, färdtidsersättning, arbetstid och restid. Den totala kostnaden  
tillsammans med miljöhänsyn och hänsyn till den anställdes sociala situation avgör hur resan  
genomförs. 
 
Tjänsteresa kan kombineras med privat resa under förutsättning att inga merkostnader uppstår  
för Örnsköldsviks kommun jämfört med om resan skulle ha företagits i direkt anslutning till  
förrättningen och med färdväg bostaden/tjänstestället–förrättningsstället. Ersättning för resor 
 ska alltid begränsas till lägsta totala kostnad.  
 
I första hand ska porrfilmsfria boenden och konferensanläggningar väljas. 

3. Ansvar 
Varje chef har ansvar för att underställd personal följer strategin. Det innebär att chefen ska 

 
• Säkerställa att alla medarbetare känner till detta dokument.  
• Säkerställa att alla medarbetare har kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och 

säkert resande  
• Besluta om och följa upp medarbetarnas resor i tjänsten.  
 
Varje medarbetare/förtroendevald ansvarar för att resor i tjänsten/uppdraget planeras och  
företas i enlighet med detta dokument.  

4. Resplan 
För att möjliggöra ett kostnadseffektivt resande i tjänsten ska det vid tjänsteresa utanför 
 kommunen upprättas en resplan. Resplanen ska alltid godkännas i förväg av närmaste chef.  
Brådskande resor kan godkännas i efterhand. 
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5. Bonus och förmåner 
Bonus, hotellcheckar och andra förmåner som erbjuds inom rese- och hotellbranschen och  
som uppkommit med anledning av tjänsteresa är kommunens egendom och får aldrig  
användas privat, endast vid resor i tjänsten. Redovisning av intjänade och utnyttjade  
bonuspoäng ska finnas tillgängligt för granskning. 

6. Elcykel 
Elcykel från Örnsköldsviks kommun bokas via kommunens ilbokningssystem ”Boka bil” på  
Örnkom. 

7. Tåg 
Vid resor inom Sverige är tåg förstahandsalternativ. Billiga tågbiljetter ska eftersträvas vilket  
normalt förutsätter att resan bokas i god tid. Möjligheten till företagsbokning hos SJ bör  
användas. 
 
Kollektivtrafikmyndighetens företagskort ska användas när det är möjligt. 

8. Buss 
För resor med buss inom länet och efter Norrlandskusten ska kollektivtrafik-myndighetens  
företagskort användas.  

9. Båt/färja 
Vid resa med båt ska standardhytt väljas. 

10. Flyg 
Bokning ska ske så tidigt som möjligt i syfte att erhålla bästa pris.   
 
Flygresor till och från Örnsköldsvik ska i första hand ske via Örnsköldsvik Airport AB. 

11. Taxi 
Allmänna kommunikationer ska vara förstahandsalternativ. Taxi väljs när detta antingen är  
enda alternativet eller mest kostnadseffektivt. 
 
Vid resa med taxi som resenären själv betalat ska det av kvittot som bifogas blankett  
personligt utlägg alltid framgå syftet med resan. Färdväg för resan, från/till, ska noteras om  
det inte framgår av kvittot. 

12. Bil 
Bil från Örnsköldsviks kommuns bilpool (”leasingbil”) eller annan hyrbil (beställs genom  
bilpoolen) ska användas vid bilresor, se Örnsköldsvik kommuns bilbokningssystem ”Boka  
bil” på Örnkom.  
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Samåkning är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Möjligheterna till samåkning ska  
därför alltid övervägas. Med hjälp av kommunens bilbokningssystem är det enkelt att planera  
för samåkning. 
 
Egen bil ska endast användas när inga andra alternativ finns. Information om försäkringar när  
egen bil används finns på Örnkom. 
 
Personer som kör får bara använda kommunikationsutrustning, till exempel mobiltelefon och  
GPS, om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.  
 
Eventuella fortkörnings- och parkeringsböter betalas av föraren, aldrig av Örnsköldsviks  
kommun. 

13. Parkering 
Om ej giltigt parkeringskort finns så betalar föraren parkeringsavgift och ersätts för utlägget 
under förutsättning att kvittot på avgiften bifogas till blankett för personligt utlägg.  

14. Hotell 
Hotellnätter ska i första hand bokas i standardrum på de hotell som Örnsköldsviks kommun  
har avtal med. Då avtalshotellen är fullbokade ska bokningen ske via upphandlad resebyrå för 
att kunna nyttja resebyråns rabatter.  
 
Lågprisboende som privatrum och vandrarhem får alltid användas oavsett ovanstående  
riktlinjer. 
 
Voucher fungerar inte längre vid beställning av hotellrum utanför landet, så vid bokning av  
hotellrum måste den som reser lämna sitt kreditkortsnummer som garanti för att resebyrån  
ska kunna boka hotellrum.  

15. Reseräkning 
Reseräkning ska alltid upprättas vid resor i tjänsten när Örnsköldsviks kommun betalat  
måltid, till exempel genom anmälningsavgift eller kursavgift. Syftet är att säkerställa att  
kommunen vid en kontroll kan styrka att gjorda beräkningar av skattefria respektive  
skattepliktiga ersättningar är korrekta. 
 
Kostnadsersättningar och förmåner vid resor i tjänsten regleras i kollektivavtal. 
 
För att få ersättning för en biljett som resenären betalat själv måste resenären kunna styrka att  
resan faktiskt gjorts och till vilken kostnad. Faktura från reseleverantör, kvitto på betalning  
eller kontoutdrag från bank godkänns som underlag för kostnaden. 
 
 



 

 Datum  2(6) 
 
 2014-03-05  
SMS-betalda resor/avgifter styrks genom att resenären omvandlar SMS till MMS och därefter  
skickar det till sin e-postadress för utskrift (=kvitto). 
 
Innan attesterande chef godkänner reseräkningen kontrollerar chefen att begärda ersättningar  
kan styrkas.  
 
Reseräkningar skickas in till kommuns löneenhet snarast efter resa. 

16. Traktamenten 
Traktamentsbeloppen framgår av kollektivavtal. Det är inget som hindrar att reducerat  
traktamente eller inget traktamente alls betalas ut om arbetsgivare och resenär har kommit  
överens om det eller om resenären i efterhand avstår från att yrka traktamentsersättning. 

17. Fakturahantering 
Enligt gällande attestreglemente.  

18. Resor som ska betalas av någon annan än Örnsköldsviks kommun 

Om resenären gör en tjänsteresa som ska betalas av någon annan än Örnsköldsviks kommun  
ska resenären sträva efter att resebyrå/motsvarande direkt debiterar denna organisation. 
 Likaså ska resenärens reseräkning skickas direkt till den som ska betala den. 
 
I de fall detta inte är möjligt ska resan vidarefaktureras snarast.  

19. Försäkringar  
Se information på Örnkom.  

20. Relaterat dokument 
 
Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 37. 
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