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Resor i tjänsten 
Grundprincipen är att planera och genomföra tjänsteresan på sådant sätt att 
energianvändningen och utsläppen till luft minimeras. Resan ska samtidigt ske så trafiksäkert 
som möjligt med hänsyn till resenären och medtrafikanter. Tjänsteresan ska ha ett för 
verksamheten ett väl motiverat behov. Anställda ska i sina resor för Södertörns 
brandförsvarsförbund vara förebilder och visa att Södertörns brandförsvarsförbund tar sitt 
ansvar för vårt framtida klimat. Om det är möjligt ska, för att minska resandet, virtuella möten 
väljas. 
Policyn ska säkerställa att anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor är: 

• Kostnads- och resurseffektiva 

• Säkra och trygga ur arbetsmiljösynpunkt 

• Väl motiverade 
Dessa syften ställer krav på resornas hantering, alltifrån beställning till genomförande. 

Avgränsning 
Resepolicyn är inte applicerbar på vår utryckande verksamhet även om miljöhänsyn och 
säkerhet ska iakttas även där. 

Råd för kortare tjänsteresor. 
Tjänsteresor till destinationer med god kollektivtrafikförsörjning bör ske med kollektiva 
färdmedel. Kollektivresor motiveras inte bara av miljöskäl utan även därför att dessa är 
trafiksäkrare än bilresor. Om det finns tillgång till tjänstecykel är detta ett bra och hälsosamt 
val, men bara under förutsättning att cykelhjälm används.  
Om bil är det bästa sättet för en viss resa där flera resenärer har ett gemensamt mål, 
exempelvis en konferens eller mässa, ska detta samordnas så att alla åker i ett eller flera 
gemensamma fordon.  
Vid användning av Södertörns brandförsvarsförbunds bilar eller privata bilar med avtal ska 
trafikregler följas och hastighetsbegränsningar hållas. Arbetsgivaren har ansvar för den 
anställdes säkerhet i tjänsten. 
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Råd för längre tjänsteresor 
Vid bokning av längre tjänsteresa, tågbiljett eller taxi används Intranet.sbff.se/Service & 
stöd/tjänsteresor. Detta är en förutsättning för att kunna följa upp våra miljömål. 
Flyg bör bara nyttjas till destinationer där tåg eller buss i linjetrafik inte är ett realistiskt 
alternativ. Anslutningsresor bör utföras med tåg, tunnelbana eller buss. Vid beställning av taxi 
bör miljötaxi väljas om sådan finns. 
Vid bokning av kurslokaler, konferensanläggningar och hotell ska lokaler väljas med 
utgångspunkt från kommunikationsmöjligheter och vara miljömärkta med Svanen eller 
motsvarande miljömärkning. 

Ansvar och information 
• Varje chef är ansvarig för att policyn görs känd bland sina medarbetare. Det är också 

varje chefs ansvar att vidta åtgärder som policyn inte efterföljs. 

• Varje medarbetare och förtroendevald ansvarar för att följa denna policy. 

Resor till och från arbetet 
Arbetsgivare har inget direkt ansvar för de anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen. 
Men som ett led i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet kan det ändå vara väl motiverat att 
uppmuntra de anställda till miljöanpassade arbetsresor. 
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