Resepolicy

Omfattning
I Nacka kommun reser alla förtroendevalda och anställda
alltid på det sätt som med hänsyn till resans längd och än
damål har minst klimatpåverkan.
Syfte

• Förtroendevalda och anställda ska i sina resor för
kommunen vara förebilder och visa att Nacka
kommun tar sitt ansvar för vårt framtida klimat.
• Resor som bekostas av kommunen ska minimera
klimatpåverkan.
• Resorna ska skapa förutsättningar för ett kostnads
effektivt resande.
Ansvar

• Alla förtroendevalda och anställda har ansvar för att
policyn tillämpas.
• Cheferna ansvarar för att arbeta in policyn i sin verk
samhet så att den förverkligas i alla resor och att alla
medarbetare är införstådda med innebörden i policyn.
• Var och en har också ett eget ansvar för att de egna
resorna för Nacka kommun görs så klimatanpassat,
säkert och effektivt som möjligt.
Uppföljning

• Beredning för hållbar utveckling ansvarar för uppfölj
ning av att resepolicyn tillämpas.
• Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen.



Vägledning vid val av resesätt

• Pröva alltid om det finns alternativ till att resa; det kan
ske är bättre med ett distansmöte med stöd av video
konferens eller telemöte?
• Går det att cykla?
• Välj kollektiva färdmedel framför att åka bil.
• Om bil trots allt är det bästa sättet för en viss resa, för
sök med samåkning om det är flera som ska åka.
• Finns det tillgång till miljöbil? Vid Nacka stadshus
finns en bilpool med miljöbilar som alla som reser för
kommunen har tillgång till.
• Köp eller leasa alltid en miljöbil till din verksamhet om
det behövs bil i den.
• Undvik att flyga inom landet! När du resor inom lan
det är tåg alltid det bästa alternativet för alla resor utom
till Skåneområdet, Gotland och norra delen av landet.
• När du ska resa med taxi, fråga alltid efter en
miljötaxi1.
• Ska du bo på hotell? Välj ett miljöanpassat alternativ.
Titta efter svanmärkning, miljöcertifikat eller miljö
diplomering2.
Kom ihåg!

• Alla resor ska godkännas av ansvarig chef. Det gäller
särskilt om en resa ska göras med en icke miljöan
passad bil.
• Nacka kommun har avtal med en resebyrå för bokning
av biljetter, hotellrum, hyrbilar etcetera. Boka alltid
genom resebyrån om resan inte beställs direkt från rese
företaget (SJ, SAS etcetera).

1 Enligt avtal med Stockholm Taxi levereras alltid i första hand en miljöbil

vid beställning från Nacka kommun.
2 Enligt avtal med Scanworld AB bokar man alltid i första hand miljö		
anpassade hotell vid beställning från Nacka kommun.
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