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Riktlinjer vid resa i tjänsten 
för förtroendevalda och medarbetare i Vara Kommun 
 
Före resa i tjänst 
Före varje tjänsteresa, pröva om den är nödvändig eller om den kan ersättas med 
till exempel videokonferens. Planera resan så att det blir så trafiksäkert, 
kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.  
 

Trafiksäkert 
Vid framförande av bil och cykel ska ett trafiksäkert och omdömesfullt beteende 
tillämpas i trafiken. Det gäller till exempel att anpassa hastighet och körstil efter 
rådande omständigheter. Föraren bör undvika att tala i telefon under färd, om 
detta inte går ska handsfreeutrustning användas. GPS-utrustning eller liknande 
ska ställas in när fordonet står still. Nolltolerans avseende alkohol och droger 
gäller. Cyklister ska använda cykelhjälm. 
Kommunens fordonspark ska hålla en hög säkerhetsprestanda. 
 

Kostnadseffektivt 
Transportmedel  väljs i prioriteringsordningen kollektiva färdmedel (tåg, buss), 
leasingbil (tjänstebil), egen bil (efter godkännande från chef), hyrbil. Där så är 
möjligt ska cykel användas i första hand. Flyg får endast väljas om det utgör det 
enda tidsmässigt realistiska alternativet för uppdragets genomförande. 
För kollektiva färdmedel väljs billigaste biljett, motsvarande andra klass.  
Vi tillämpar samåkning där det går och vid övernattning sker det, så långt som är 
möjligt, i dubbel- och trippelrum. 
 

Miljövänligt 
Trafiken är den enskilt mest miljöbelastande sektorn och bidrar till en rad 
allvarliga miljöproblem som växthuseffekt, försurning, övergödning, samt 
luftföroreningar och buller. Därför ska vi genom aktiva val av färdmedel minska 
vår miljöbelastning. 
Kommunens fordonspark ska hålla hög miljöprestanda. 
 

Ansvar 
När du reser i tjänsten representerar du Vara kommun och ska därför uppträda 
som en god ambassadör för kommunen. Det innebär att det ställs extra höga 
krav på ett ansvarsfullt beteende, t ex  i trafiken när du kör en tjänstebil. Visa 
hänsyn och iaktta gällande regler och förordningar. Kommunen står inte för 
eventuell påföljd (böter, etc) till följd av överträdelser, utan det drabbar den 
enskilde som gjort överträdelsen.  
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Traktamente 
Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid 
tjänsteresor. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under 
tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse 
småutgifter. Man måste redovisa på reseräkning i de fall då 
arbetsgivaren/arrangören bekostat förtäring, vilket i så fall reducerar 
traktamentet. 

 
Det krävs alltid minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut 
skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som 
ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 
50 kilometer från bostaden.  

Inrikes förrättning 

Regler för rätt till traktamente för flerdygnsförrättning, samt 
traktamentsbeloppens storlek framgår av lönekollektivavtal TRAKT. (Länk) 

Endagsförrättning berättigar inte till traktamente. 

Utrikes förrättning 

Traktamente för utrikes förrättning utgår enligt RSVs riktlinjer eller lokal 
överenskommelse. 

Färdtidsersättning  
Arbetstagare har rätt till färdtidsersättning enligt kollektivavtal (AB § 24).  

För tid som åtgår till tjänsteresa inrikes utanför ordinarie verksamhetsort och 
som sker utanför ordinarie arbetstid ersättes tid överstigande 30 minuter. 
Färdtiden summeras per kalendervecka och avrundas uppåt till närmaste hel- 
eller halvtimme. 

Ersättningens storlek framgår av AB § 24 mom 2. För att erhålla 
färdtidsersättning skall färdtiden redovisas på blanketten 
”Traktamentsersättning” som finns på intranätet. Blanketten ska attesteras av 
behörig chef och insändas till lönekontoret. 

Utrikes resa i tjänsten berättigar inte till färdtidsersättning. 

 

Tjänstebil eller egen bil 
Tjänstebil 
Vid resor i tjänsten som företas med bil ska alltid tjänstebil väljas i första hand. 
Tjänstebil får ej användas för privat bruk. Det innebär bland annat att det inte är 
tillåtet att ta med tjänstebilen hem under natten före en tjänsteresa. Undantag 
kan beviljas i enstaka fall av inte praktiska och miljömässiga skäl. Sådant 
undantag beviljas av närmaste chef. Av skattetekniska skäl kan undantag beviljas 
max 10 gånger per år. 

Minibussar får endast köras av den som har D-körkort eller som har genomgått 
en av kommunen särskilt anvisad utbildning. 

Egen bil 
I de fall en kommunbil inte är tillgänglig, samt att det ekonomiskt och/eller 
miljömässigt försvarbart kan man, efter godkännande av närmaste chef, få 
använda egen bil i tjänsten. 
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Beräkningsgrunder för ersättning för användande av egen bil framgår nedan. 

Definitioner 

Bostadort   = hemadress 

Tjänstgöringsort = Vara, eller annan centralort i Vara kommun där man  

     har sin stadigvarande arbetsplats  
Förrättningsort  = ort till vilken tjänsteresan går 
BIA  = Bilersättningsavtal, bilaga till AB 
 

Ersättningsregler  

Ersättning utgår för verklig körsträcka med ersättningsbeloppet enligt BIA bilaga 
1.  
 
Verklig körsträcka räknas alltid från tjänstgöringsort till förrättningsort, UTOM i 
de fall tjänsteresan utgår och/eller avslutas på bostadsorten OCH denna 
körsträcka är kortare än vad som skulle varit fallet från tjänstgöringsorten.  

 
Reseräkning 
Efter varje tjänsteresa ska reseräkning fyllas i, attesteras av chef och insändas till 
lönekontoret för utbetalande av ev utlägg, milersättning, traktamente och 
färdtidsersättning. Reseräkning ska lämnas in till närmaste chef senast månaden 
efter tjänsteresans slut. 
 

Resebeställning 
Vara kommun har avtal med Lingmerths resebyrå i Trollhättan, tel 0520-38700. 
Vid beställning ska alltid uppges ZV-referens av beställaren. 
 
 
Vara 2010-12-16 
 
 
 
Gert Norell   Berit Hallersbo 
Kommundirektör  Personalchef 
 


