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Nr 105. Interpellation av Maria 
Gardfjell (MP) om riktlinjer för resor 
i tjänsten 
KSN-2012-0664 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande 
Ett av de övergripande inriktningsmålen - Uppsala 
bidrar till att hindra klimatförändringen - innebär 
att "Uppsala kommun aktivt arbetar för att minska 
klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning 
med energi, genom hållbart resande och genom att 
främja ny teknik." 
 
Uppsala kommunfullmäktige satte år 2007 som 
mål att till år 2020 ha minskat kommunen utsläpp 
av växthusgaser per invånare med 30 procent, jäm-
fört med 1990 års nivå. I juni 2011 beslutade 
kommunfullmäktige att skärpa detta mål, till 45 
procent, och att utsläppen sedan ska fortsätta att 
minska.  
 
En viktig del är självklart de resor som kommu-
nens förtroendevalda och tjänstemän gör för vilket 
val av färdmedel påverkar hur mycket växthusga-
ser som våra resor orsakar. Därför utgör riktlinjer 
för resor ett viktigt verktyg för att minska vår kli-
mat- och miljöbelastning.  
 
På kommunens webbplats har klimatstrategen pub-
licerat information om att det skulle finnas riktlin-
jer för resor i tjänsten där de anställda i så stor ut-
sträckning som möjligt resa till fots, med cykel 
eller kollektivt. Bil ska väljas i sista hand, och då 
ska miljöbil eller bränslesnål bil användas. Idag är 
knappt hälften av kommunens bilar miljöbilar en-
ligt Trafikverkets definition. Ofta kan en resa und-
vikas genom god planering eller genom att nyttja 
telefon- eller videokonferenser. Flyg inrikes ska 
undvikas. Från och med 2012 ska kommunen även 
börja klimatkompensera sina flygresor. Det går 
dock inte att finna kommunens riktlinjer som det 
hänvisas till.  
 
Många kommuner har fastställda riktlinjer eller 
policies för resor. Som exempel kan nämnas Karl- 
 

stad och Malmö som i sina respektive riktlinjer tar 
upp att det är viktigt att undersöka möjligheten till 
videokonferens, som har med riktlinjer om hur 
många timmar i tidsbesparing som gäller för att det 
ska vara aktuellt med flyg istället för tåg. Linkö-
ping uttrycker i sin resepolicy att flyg "endast un-
dantagsvis nyttjas vid inrikesresor" och att "lång-
väga resor inom Sverige ska i första hand ske med 
tåg". Det är viktigt att detta finns med i riktlinjer så 
att inte godtyckliga beslut tas avseende flygresor 
då tåg skulle kunna vara ett rimligt alternativ. 
 
När representanter för kommunen under våren 
besöker Malmö är det endast Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets politiker som väljer tåget. Ingen 
information har gått ut motsvarande det som finns 
på kommunens webbplats.  
 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt är: 
 
Pågår något arbete med utveckling av riktlinjer för 
resor i tjänsten? 
 
När kommer beslut i frågan så fall att ske?  
 
Uppsala den 16 april 2012 
 
Maria Gardfjell 
 
 


