
 Styrande dokument 
Regeldokument | Riktlinje 

Sida 1 (2) 

 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

[Gäller för verksamhet] 

DOKUMENT-ID 

ARBGRP261-4-62 

VERSION  

4.4 

GODKÄNT DATUM 

2018-08-20 

ANSVARIG 

ULRIKA SUNDQUIST 

 

 

Riktlinje för resande i 
tjänsten 

 
Omfattning 

Denna riktlinje och tillhörande tillämpningsanvisning gäller planering och 

genomförande av alla möten och resor som görs i tjänsten och betalas av 

Region Norrbotten.  

Riktlinjen gäller samtliga förtroendevalda, medarbetare, uppdragstagare 

inom Region Norrbottens alla verksamheter samt icke anställda som deltar i 

verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvården i regionen  

 
Syfte 

Riktlinjen ska 

 Skapa möjlighet att minska regionens resande. 

 Vara ett styrinstrument för en mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och 

säkert resande. 

 Skapa förutsättningar för en hållbar, trygg och säker arbetsmiljö. 

 
Mål 

Resor ska ske på ett sådant sätt att följande uppnås  

 Resande när det behövs: Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som 

möjligt med video-, telefon- och webbkonferenser. 

 Ett miljöanpassat resande: Tjänsteresor ska planeras och genomföras på 

ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras.  

 En säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som 

möjligt. Hänsyn ska tas både till resenären och till medtrafikanter. 

 Ett kostnadseffektivt resande: Tjänsteresor ska genomföras så 

kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till medarbetarnas individuella 

förutsättningar och behov, samt att arbetseffektiviteten optimeras. 
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Ansvar 

 
Medarbetare 

Medarbetare ansvarar för att möten och resor i tjänsten sker i linje med 

riktlinjen – på ett effektivt, ekonomiskt, personalsocialt, säkert och 

miljöanpassat sätt. Det egna resandet i tjänsten ska följa tillämpnings-

anvisningar för resande samt gällande avtal.  

 

Chefer 

Varje chef har ansvar för att medarbetarna följer riktlinjen. 

 

Chefen ska 

 Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjen med 

tillhörande tillämpningsanvisning. 

 Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om kostnadseffektiva, säkra 

och miljöanpassade möten och resor, så att de förstår syftet med riktlinjen 

och handlar därefter. 

 

Förtroendevalda 

Förtroendevalda ansvarar för att möten och resor kopplade till uppdraget 

sker enligt riktlinjen. Det egna resandet kopplade till uppdraget ska följa 

tillämpningsanvisningar för resande samt gällande avtal. 

 
Regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har ansvar för att förtroendevalda följer riktlinjen. 

 

Regionstyrelsen ska 

 Säkerställa att alla förtroendevalda känner till innehållet i riktlinjen med 

tillhörande tillämpningsanvisningar. 

 Säkerställa att förtroendevalda har kunskaper om kostnadseffektiva, säkra 

och miljöanpassade möten och resor, så att de förstår syftet med riktlinjen 

och handlar därefter. 
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