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Syfte 
Vi som arbetar i Nybro kommun har ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan och att vara ett 

föredöme i vårt agerande. Vi har också ett ansvar för att använda skattepengar på ett klokt sätt.  

Därför är det viktigt att våra möten och tjänsteresor genomförs så klimatvänligt, kostnadseffektivt och 

säkert som möjligt. Syftet med resepolicyn är att tydliggöra hur vi ska prioritera för att uppnå detta.  

 

Omfattning och ansvar 
Resepolicyn anger styrande principer för de möten och resor som görs i tjänsten av Nybro 

kommuns anställda och förtroendevalda samt de kommunala bolagen.  

Som medarbetare och förtroendevald har du ett eget ansvar för att följa policyn. Du som är 

chef ansvarar för att skapa förutsättningar för att policyn följs av alla i verksamheten.  

Uppföljning av kommunens resor görs årligen av kommunstyrelseförvaltningen. 

  

Prioritering vid möten och resor  
Första steget:   
RESFRIA MÖTEN 
Innan beslut fattas om en resa ska du alltid undersöka möjligheterna att genomföra mötet 

digitalt. Nyttan för organisation och verksamhet ska vara vägledande. Resfria möten ger de 

största vinsterna i både ekonomi och miljö. Det möjliggör även att fler från organisationen 

kan delta vid möten och konferenser vilket kan utveckla verksamheterna.  

Andra steget:   
VAL AV TRANSPORTSÄTT 
Om resfritt möte inte är lämpligt ska resan genomföras så miljöanpassat, trafiksäkert och 

kostnadseffektivt som möjligt.  

Följande prioriteringsordning vid tjänsteresa gäller om inte särskilda skäl finns:  

1. GÅ ELLER CYKLA 
Gå eller cykla om möjligt och om avståndet är kortare än fem kilometer. Välj med fördel 

cykel/elcykel även vid längre sträckor och kombinera gärna med buss eller tåg. 

2. BUSS OCH TÅG 
Åk buss och tåg (eller annan kollektivtrafik) när det är möjligt eftersom det är ett effektivt, 

säkert och miljövänligt resealternativ. Boka i god tid för att vara så kostnadseffektiv som 

möjligt. 

3. BIL 
Undersök möjligheter till samåkning, även utanför den egna organisationen. Välj i första 

hand bil från kommunens bilpool.  
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Tillämpa sparsam körning för att köra lugnare, säkrare och minska bränsleförbrukningen. 

Tanka miljöfordon med rekommenderat bränsle. Egen bil (privat bil) ska endast 

undantagsvis användas i tjänsten och bör uppfylla samma säkerhets- och miljökrav som 

kommunens poolbilar. Om egen bil är enda alternativet, ska närmaste chef godkänna 

detta. 

4. FLYG 
Flyg väljs som ett sista alternativ, när andra resval och mötesval inte är möjliga eller när 

ekonomi, tidsaspekt och sociala skäl väger tungt. Flyg bör endast väljas om tidsvinsten är 

minst tre timmar, inklusive resa till och från flygplatsen, incheckning mm.  

När du ska bedöma restiden inkluderar du tiden för resan, väntetider under resan, tid för 

parkering, gångtid och väntetid mellan ankomst och mötets början.  

För att ta dig till och från tågstation eller flygplats använder du i första hand ett 

transportsätt som ger låg miljöbelastning, exempelvis tåg eller buss. 

Den del av Kalmar län som Nybro kommun ligger i är till viss del beroende av en 

flygplats. Flygplatsen arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan och flygbolagen 

som trafikerar flygplatsen blandar in ”grönt bränsle” (tillverkat mestadels av frityrolja) på 

mellan 5- 7% på årsbasis vid flygningarna till Stockholm. Flyget har dock fortfarande stor 

miljöpåverkan men i takt med ökad användning av förnybara bränslen samt 

teknikutveckling av elektrifierade flygplan så kan prioriteringsordningen komma att 

ändras.  

 

Genomsnittlig kostnad och klimatpåverkan i kg CO² (baserat på statistik för 2018 och 2019 från 

BigTravel) för enkel resa mellan Nybro (Kalmar) till Stockholm, samt tidsåtgång. Tiden för tåg är 

hämtad från sj.se, sträckan Nybro – Stockholm C. Tiden för flyg är hämtad från kalmarolandairport.se, 

sträckan Nybro – Arlanda, tidstillägg för Arlanda express sträckan Arlanda – Stockholm C, körtid 

sträckan Nybro – Kalmar Öland airport, samt 30 minuter extra tid för ut- och incheckning.   

 

 

Nybro (Kalmar) - Stockholm 

580 kr 

Tåg Flyg 

3 017 kr 

0,00059 kg 60 kg 

2 h 45 min 4 h 22 min 


