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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Resepolicy för stadsbyggnadsnämnden
Detta dokument ersätter stadsbyggnadskontorets tidigare gällande
resepolicy och gäller från år 2021.
Inledning
Denna resepolicy gäller för stadsbyggnadskontorets samtliga
medarbetare och förtroendevalda. Tjänsteresor ska alltid vara
motiverade och utgå från verksamhetens mål och behov. Om det är
möjligt ska resan ersättas med digitala möten. Alla former av möten
ska i största möjliga utsträckning ske i egna lokaler eller förläggas på
en plats som innebär minsta möjliga resande för mötesdeltagarna.
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Resan ska planeras så att den innebär minsta möjliga miljöbelastning.
För lokala resor innebär det framför allt att ta sig fram till fots, cykla
eller använda kollektiva färdmedel. Vid behov kan hyrbil via bilpool
eller taxi användas och bokas via Stockholms stads upphandlade
leverantörer. Vid längre resor ska tåg väljas i första hand och flyg
endast om det finns särskilda skäl för detta.
Administrativa rutiner finns på intranätet under tjänsteresor. Där
förtydligas praktisk information kring resebeställning samt
redovisning.
Syfte
Syftet med resepolicyn är att tydliggöra riktlinjerna för tjänsteresor.
Det totalekonomiskt bästa alternativet ska väljas utifrån kostnad, tid
och miljö.
Ansvar
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för resepolicyn.
Samtliga chefer inom stadsbyggnadskontoret har ansvar för att
säkerställa att resepolicyn är känd och efterlevs.
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Resa inom verksamhetsorten
Resor inom verksamhetsorten som är en del av det dagliga arbetet
behöver inte godkännas av arbetsgivaren och för dessa utgår inte
traktamente. Resan ska relatera till arbetsgivarens och arbetstagarens
arbetsuppgifter. Arbetsgivaren står för resekostnaderna. Vid resor i
tjänsten kan det i vissa fall vara motiverat att åka taxi. Inga taxiresor
mellan bostaden och arbetsplatsen får förekomma då dessa inte betalas
av arbetsgivaren.
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Tjänsteresa
Staden svarar för 100 procent av kostnaden inklusive traktamente för
tjänsteresor. En tjänsteresa ska vara godkänd av arbetsgivaren enligt
gällande delegationsordning. Ersättning utgår för resekostnader samt
traktamente, restid är lika med arbetstid. Målet för tjänsteresan ska
vara beläget minst 50 km från den anställdes arbetsplats och från
bostaden.
En tjänsteresa kan gälla att representera staden, inhämta speciell
kunskap eller samverka med andra aktörer för att utveckla
verksamheten. Studieresor i tjänsten bör följa en långsiktig plan för
stadsbyggnadsverksamhetens utveckling
Rutin för tjänsteresa
Följande är viktigt att känna till om tjänsteresor för medarbetare vid
stadsbyggnadsnämnden:
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Beslut om tjänsteresa sker i enlighet med vad som anges i
stadsbyggnadsnämndens delegationsordning.
Alla resor beställs via upphandlad reseleverantör samt via
Stockholms stads inköpssystem där så är möjligt. Minimera
kostnaderna genom att välja det mest ekonomiska alternativet.
Information om vaccination inför en tjänsteresa utomlands
tillhandahålls av den upphandlade reseleverantören. Kostnad
för vaccination ombesörjs av arbetsgivaren.
Information om visum inför en tjänsteresa utomlands
tillhandahålls av den upphandlade reseleverantören. Kostnad
för visum ombesörjs av arbetsgivaren.
Resor i tjänsten som bekostas av part utanför Stockholms stad
ska inte genomföras då detta kan betraktas som muta.
Bonus och förmåner som en reseleverantör erbjuder ska
tillfalla arbetsgivaren och får inte nyttjas av den enskilda
arbetstagaren.
Reseräkning och utlägg ska rapporteras enligt aktuella
riktlinjer för inrikes respektive utrikes resor. Detta ska göras
så snart som möjligt efter genomförd resa.
Resan ska dokumenteras och en erfarenhetsåterföring ska ske
till verksamheten.

Reseförsäkring
Reseförsäkring tillhandahålls av arbetsgivaren via S:t Erik försäkring.
Försäkringen gäller för skador som inträffar under tjänsteresa, här
avses även resor inom verksamhetsorten. Alla anställda och
förtroendevalda omfattas av försäkringen. Försäkringen täcker bland
annat förlust av, eller skada på egendom i samband med tjänsteresa,
invaliditet till följd av olycksfall och i vissa fall självrisk vid skador på
privat bil samt försening av allmänt färdmedel.
Inför utlandsresa är det viktigt att medta försäkringsinformation och
försäkringsbrev från Gouda Reseförsäkring. Detta informationsblad
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och försäkringsbrev kan hämtas från S:t Erik Försäkring AB:s
webbsida under rubrikerna ”Försäkringar”/”Tjänstereseförsäkringar”.

