Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-05-04

§ 172 Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter
Dnr KS 2020/0863

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta upprättat förslag till ny riktlinje för resor, samt

att

upphäva nu gällande Riktlinjer för resor och transporter.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010 och bedömts vara i behov av
revidering.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har i föreliggande ärende tagit fram förslag på ett
nytt styrdokument, rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor.
Riktlinjerna har varit ute på remiss och därefter justerats.
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättat förslag – Lunds kommuns
riktlinjer för resor samt därmed även att upphäva nu gällande
Riktlinjer för resor och transporter.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Lena Fällström (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att anta upprättat förslag till ny riktlinje för resor, samt
att upphäva nu gällande Riktlinjer för resor och transporter.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att behålla formulering angående Stockholmsresor i enlighet med nu
gällande riktlinjer, dvs: "Resor till Stockholmsregionen sker i första

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-05-04
hand med tåg. Undantag medges av närmaste chef. Undantaget
motiveras och anmäls i nämnden.",
att med den ändringen anta upprättat förslag till ny riktlinje för
resor, samt
att upphäva nu gällande Riktlinjer för resor och transporter.
Jesper Sahlén (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 112 Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-04-06 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor (antagandehandling)
Riktlinjer för resor och transporter, 2010-04-07 (nu gällande)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Sammanställning av remissvar

Beslutet skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser
Ajournering kl. 15.20-15.35

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-04

KS 2021/0802

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-05-04 klockan 14.00–17.19, ajournering klockan 15.2015.35, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, ej § 168 på grund av jäv
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Victoria Tiblom (SD)
Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) § 168, i
övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Fabian Zäll (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Camilla Ländin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Kenth Andersson (S)
Klas Sivén (MP)
Urban Nilsson (SD)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Anders Larsson, ledamot klimatpolitiska rådet, § 155-157
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jon Andersson, hållbarhetschef, § 155-157
Linda Birkedal, miljöstrateg, § 155-157
Lena Neij, ordförande klimatpolitiska rådet, § 155-157
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Oscar Arnell, chefsjurist, § 155-183

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-04

KS 2021/0802

Roger Hildingsson, vice ordförande klimatpolitiska rådet, § 155157
Vesna Casitovski, kanslichef
Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 155–199

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 10 maj 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

§ 155–199

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

KS 2020/0863
Emelie Wictor
Handläggare

Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

anta upprättat förslag till ny riktlinje för resor, samt

att

upphäva nu gällande Riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010 och bedömts vara i behov av
revidering.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har i föreliggande ärende tagit fram förslag på ett
nytt styrdokument, rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor.
Riktlinjerna har varit ute på remiss och därefter justerats.
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättat förslag – Lunds kommuns
riktlinjer för resor samt därmed även att upphäva nu gällande
Riktlinjer för resor och transporter.

Underlag för beslutet




Postadress

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-04-06 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor (antagandehandling)
Riktlinjer för resor och transporter, 2010-04-07 (nu gällande)

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Sammanställning av remissvar

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.
Kommunstyrelsen beslutade, den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter.
Riktlinjer för resor har varit på remiss hos samtliga nämnder och
styrelser och kommunkontoret presenterar nu ett förslag som
kommunstyrelsen har att ta ställning till.
Yttrande från nämnderna i utdrag
Nämnderna anser överlag att det är positivt att en aktualisering av
riktlinjerna har skett. Flera nämnder lyfter också att det är positivt
att riktlinjen hålls på en övergripande nivå.
Nämnderna framför önskemål om förtydligande avseende bland
annat hur medarbetare ska förhålla sig till de fyra aspekterna när en
eventuell intressekonflikt mellan dessa uppstår samt vad som gäller
barn/elever, brukare och andra som reser tillsammans med
medarbetare.
Övriga synpunkter är bland annat önskemål om att betona att det går
att resa hållbart även längre sträckor, att buss ska läggas till som
alternativ till tåg, ett förtydligande om hur resor utan ersättning följs
upp, en särskild rubrik om att resor inom Lunds kommun där cykel
och kollektiv trafik ska förslås när det är möjligt och en tydlig
avståndsangivelse för när man förväntas gå eller cykla i första hand,
en 60-milsgräns även för utlandsresor, villkor för tågresor - gällande
egen kupé på nattåg och övernatta på hotell för att kunna åka tåg
samt tydliggörande av val av biljettklass och ett tydliggörande under
avsnittet om ansvar om att även förtroendevalda omfattas av
riktlinjen.

Föredragning
Samverkan med andra organisationer och möten mellan människor
är en viktig del av Lunds verksamhet och bidrar till vår utveckling.
Lund har samtidigt högt ställda mål inom hållbarhet. Förslag till nya
riktlinjer för resor bygger därför på att medarbetare och
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förtroendevalda ska ställa sig frågan om det finns alternativ till
fysiska möten och sedan ta hänsyn till fyra aspekter i frågan om och
hur vi resor – miljö, tidsåtgång, kostnad respektive
arbetsmiljö/säkerhet.
Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa kompletteras
med mer praktisk information på kommunens intranät. Information
som bör vara aktuell och relevant kan därmed säkerställas och
styrdokumentets livslängd torde därmed förlängas.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta
snarare hör hemma i andra styrande dokument (inom området
inköp/upphandling). Föreslaget styrdokument avser därför enbart
resor och har därmed också givits en något annan titel.
Förslaget till nya riktlinjer hänvisar till Policy för hållbar utveckling i
Lunds kommun och tillhörande program inom hållbarhetsområdet
vilket tydligare kopplar samman styrdokumentet med den övriga
styrkedjan. Även styrande dokument såsom LundaMaTs
(MiljöAnpassat TransportSystem) relaterar till riktlinjerna.
I nämndernas yttrande över riktlinjen går att utläsa önskemål om ett
förtydligande i form av en uttalad prioritering mellan de fyra
aspekterna i riktlinjen. En sådan avvägning måste dock göras i varje
enskilt fall.
Medarbetare och förtroendevalda har olika behov och
förutsättningar och prioriteringen kan därför komma att se olika ut.
Ska medarbetare ges lika förutsättningar till kompetensutveckling på
annan ort, kan förutsättningarna för att kunna göra en sådan resa se
olika ut på grund av till exempel familjeförhållanden, liksom att
medarbetare kan ha olika möjligheter till att gå eller cykla även
kortare sträckor. På samma sätt måste val av biljettklass göras i varje
enskilt fall då 1: a-klassbiljetter ibland kan vara billigare än 2: aklassbiljetter och att det bör bygga på en överenskommelse mellan
chef och medarbetare.
Den kompletterande informationen på kommunens intranät syftar
till att hjälpa medarbetare och förtroendevalda och ge dem tillräcklig
information för att göra välgrundade beslut tillsammans med sin
chef när de ska ta ställning till om och hur de reser.
Bland yttrandena från nämnderna återfinns även önskemål om
förtydligande om vad som gäller för barn, elever, brukare och andra
som reser tillsammans med medarbetare. Ett tillägg har därför gjorts
om att riktlinjen även ska beaktas när resor sker tillsammans med
dessa grupper.
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Servicenämnden tar i sitt yttrande upp frågan om personalparkering.
I förslag till riktlinjer finns en skrivning om att egen bil ska undvikas
i tjänsten, vilket kommunkontoret bedömer som tillräcklig.
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättat förslag – Lunds kommuns
riktlinjer för resor samt att upphäva nu gällande Riktlinjer för resor
och transporter.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Förslag till nya riktlinjer
har varit på remiss hos samtliga nämnder och styrelser.
Kommunkontoret har därefter berett ärendet och justerat innehållet
utifrån nämndernas yttrande.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-01

§ 11 Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter
Dnr BSN 2021/9347

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad
som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på förslaget till nya riktlinjer
men ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds
kommuns regi, exempelvis för barn och elever, förhåller sig till
riktlinjen, samt hur bedömningen mellan resans miljöpåverkan,
tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö/säkerhet ska göras och hur
medarbetare förväntas prioritera mellan de olika aspekterna.

Yrkanden
Fanny Johansson (S): Bifall till förvaltningens yttrande, d.v.s. att
lämna yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad som
framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11,
Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter med tillhörande
remisshandlingar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-01

BSN 2021/9271

Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-02-01 klockan 17.00–19.40, ajournering klockan 18.3018.50, Konferensrummet, Stora Södergatan 49, Lund/Teams
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Mårten Spanne (S), deltar på distans
Joakim Twete (S), §§ 14-19, kl. 17.55-19.40, deltar på distans
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans
Pontus Ekberg Kjellström (V), §§ 1-12, deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans
Agnetha Järvegren (S), §§ 1-13, ej tjänstgörande ersättare §§ 1419, deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), §§ 13-19, ej tjänstgörande ersättare §§ 1-12,
deltar på distans
Jessica Ulfgren (L), deltar på distans
Joakim Andersson (C), deltar på distans
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans
Ann-Sofie Frånberg (KD), deltar på distans
Lina Olsson (S), deltar på distans
Frida Gudmundsson (FI), deltar på distans
Marcus Svensson (SD), deltar på distans
Jytte Lindborg, skoldirektör, §§ 13-19
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola, §§
13-19, deltar på distans
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans
André Levin, ekonomichef, §§ 7-17, deltar på distans
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
Katarina Kristiansson, utbildningschef område 1, §§ 1-5, deltar
på distans
Viveca Stenkula Dahl, utbildningschef område 5, §§ 1-12, deltar
på distans

Utdragsbestyrkande
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2022-02-01

BSN 2021/9271

Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, §§ 1-13, deltar på
distans
Anna Palm, enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist, §§
1-9 samt §§ 14-19, deltar på distans
Britta Fremling, nämndsekreterare
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg, §§ 13-19
Zarko Isaevski, personalföreträdare, §§ 1-17, deltar på distans
Laila Palén, personalföreträdare, §§ 1-17, deltar på distans
Pontus Ekberg Kjellström (V), §§ 14-19
Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 1–19

Tid och plats för justering

Digital justering, 2022-02-08 kl 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BSN 2021/9271

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-01

Paragrafer

§ 1–19

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lisa Stellansdottir
Miljösamordnare

Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande över remisshandlingarna i enlighet med vad
som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på förslaget till nya riktlinjer
men ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds
kommuns regi, exempelvis för barn och elever, förhåller sig till
riktlinjen, samt hur bedömningen mellan resans miljöpåverkan,
tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö/säkerhet ska göras och hur
medarbetare förväntas prioritera mellan de olika aspekterna.

Underlag för beslutet


Postadress

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11,
Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter med tillhörande
remisshandlingar

Ärendet
Bakgrund
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter för slutligt antagande i kommunstyrelsen. Den 22
november 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
skicka upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor, på
remiss till samtliga kommunens nämnder och styrelser.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Förslaget till nya riktlinjer hänvisar till Policy för hållbar
utveckling i Lunds kommuns med tillhörande program inom
hållbarhetsområdet.
Riktlinjerna ligger på en övergripande nivå och medarbetaren ska i
första hand undersöka om det finns alternativ till ett fysiskt möte.
Riktlinjen pekar sedan på fyra faktorer som bör beaktas vid val av
färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad och
arbetsmiljö/säkerhet. I kommunkontorets tjänsteskrivelse framgår
att riktlinjerna kompletteras med mer praktisk information som
regelbundet bör vara aktuell och relevant, detta för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta
snarare hör hemma i andra styrande dokument, exempelvis inom
området inköp och upphandling. Förslaget till riktlinje avser därför
enbart resor och har därmed också givits en något annan titel.

Barn- och skolförvaltningens yttrande
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på en revidering av nu
gällande riktlinjer för resor och transporter och bedömer
remissversionen som genomarbetad och strukturerad. Det finns flera
fördelar med att riktlinjen hålls övergripande och att aspekter
kopplat till inköp och transporter skalats bort. Förvaltningen ser
dock ett behov av förtydligande vad gäller resor för brukare,
exempelvis barn och elever. I remisshandlingarna framgår att aktuell
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BSN 2021/9347
och relevant praktisk information bör komplettera riktlinjen men
styrdokumentet i fråga kan med fördel innehålla information om hur
övriga resor i Lunds kommuns regi ska förhålla sig till riktlinjen och
på vilket sätt eventuella kompletterande rutiner bör tas fram.
Ett tydliggörande bör också göras vad gäller medarbetarens
bedömning av resans miljöpåverkan, tidsåtgång,
arbetsmiljö/säkerhet samt kostnad. Då intressekonflikter mellan
dessa fyra aspekter kan uppkomma bör det framgå i riktlinjen om
följande aspekter ska vägas utan inbördes ordning alternativt vilken
aspekt som väger tyngst.

Beredning
Ärendet har beretts inom skolkontoret i samråd med
miljösamordnare på utbildnings- samt kultur- och
fritidsförvaltningen.

Barnets bästa
Ärendet riktas inte direkt till barn då riktlinjerna enbart omfattar
Lunds kommuns medarbetare. Däremot påverkas barn i kommunens
verksamheter av riktlinjerna i de fall barnen reser i sällskap med
kommunens medarbetare. Det är därför i barns intresse att resorna
ska genomföras säkert med hänsyn till miljö, tidsåtgång och kostnad.
Det är även i barns intresse att alla Lunds kommuns medarbetare
reser på ett hållbart sätt för att minska påverkan på miljö och klimat
och på så sätt värna om barnens framtid.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser.
Efterlevnaden av styrdokumentet kan dock resultera i både
minskade utgifter till följd av att resor ersätts av digitala möten eller
andra metoder, samt ökade resekostnader beroende på val av
resesätt.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitet- och myndighetschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-10

§ 21 Remiss: "Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter"
Dnr BN 2021/0452

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget till Lunds kommuns riktlinjer för resor

Sammanfattning
Riktlinjer för resor och transporter inom Lunds kommun är det nu
gällande styrdokumentet som fastställdes av kommunstyrelsen den
7 april 2010. Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ett nytt
styrdokument rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor i
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 1 april 2020 § 133.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2021 §
298 att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för
resor på remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till förslaget och föreslår
byggnadsnämnden att tillstyrka förslaget till Lunds
kommuns riktlinjer för resor.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att
tillstyrka förslaget till Riktlinjer för resor och transporter med
tillägget att Byggnadsnämnden anser att förslaget bör kompletteras
med den riktlinje för Stockholmsresor som finns i gällande riktlinjer,
dvs följande: "Stockholmsresor sker i första hand med tåg. Undantag
medges av närmaste chef. Undantaget motiveras och anmäls i
nämnden. "
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut samt till Ulf Nymarks (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
Börje Hed (FNL) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut samt avslag på Ulf Nymarks (MP) m.fl. tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-10

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Ulf
Nymarks (MP) m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet. Därefter ställer ordföranden Ulf Nymarks (MP)
m.fl. tilläggsyrkande mot Börje Heds (FNL) avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut








Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transport
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transport, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion 2021-1103
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-10

BN 2021/0389

Byggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-02-10 klockan 17.00–19.12, Meteoriten, plan 7, Kristallen,
Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar digitalt
Christoffer Karlsson (L), deltar digitalt
Per Johnsson (C), deltar digitalt
Dimitrios Afentoulis (KD), deltar digitalt, anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av § 22
Margita Malmros (S), deltar digitalt
Ulf Nymark (MP), deltar digitalt
Ann Schlyter (V), deltar digitalt
Dragan Brankovic (SD), deltar digitalt, anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av § 28
Lena Gustafsson (M), deltar digitalt, tjänstgör för
Dimitrios Afentoulis (KD) § 22
Ann Tångmark (FNL), deltar digitalt, tjänstgör för
Dragan Brankovic (SD) § 28
Pär Bierlein (S), deltar digitalt, tjänstgör för Nikola Maka (S)
§ 15–30
Axel Nordberg (L), deltar digitalt
Fredrik Folkesson (L), deltar digitalt
Per-Olof Järvegren (S), deltar digitalt
Christina Sjöström (MP), deltar digitalt
Helmut Moser (V), deltar digitalt
Bo Wennergren (FI), deltar digitalt
Carl Danielsson (SD), deltar digitalt, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 28
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Anna Vroland, administrativ chef, deltar digitalt
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar digitalt
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar digitalt
Ian Cortes Guzman, t.f. bygglovschef, deltar digitalt
Ole Kasimir, planchef, deltar digitalt
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare, deltar digitalt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-10

BN 2021/0389

Daniel Mathiasson, samhällsplanerare, deltar digitalt
Ann Jankelius, trafikplaneringschef, deltar digitalt
Maria Milton, biträdande planchef, deltar digitalt
Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, deltar digitalt
Jonas Nordström, jurist, deltar digitalt
Sebastian Howe, IKT- samordnare
Jenny De Navarro Jones, nämndsekreterare
Justerare

Margita Malmros (S) med Börje Hed (FNL) som ersättare

Paragrafer

§ 15–30

Tid och plats för justering

Digital justering den 18 februari 2022 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-10

BN 2021/0389

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-10

Paragrafer

§ 15–30

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2022-03-16

Utdragsbestyrkande
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BN 2021/0452
Jenny de Navarro Jones
Nämndsekreterare

Remiss: "Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter"
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget till Lunds kommuns riktlinjer för resor

Sammanfattning
Riktlinjer för resor och transporter inom Lunds kommun är det nu
gällande styrdokumentet som fastställdes av kommunstyrelsen den
7 april 2010. Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ett nytt
styrdokument rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor i
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 1 april 2020 § 133.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2021 §
298 att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor
på remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till förslaget och föreslår
byggnadsnämnden att tillstyrka förslaget till Lunds kommuns
riktlinjer för resor.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 41
221 00 Lund

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transport
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transport, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion
2021-11-03
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2021 §
298 att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor
på remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har bedömt att detta hör hemma
inom området inköp/upphandling och därför innefattar förslaget
enbart resor.

Föredragning
Utgångspunkten för Lunds kommuns riktlinjer för resor är att
tjänsteresor ska ha minimal miljöpåverkan samt att
kostnadseffektivitet, tidsåtgång och
arbetsmiljömässiga/säkerhetsaspekter ska beaktas. Finns det
alternativ till fysiska möten där till exempel resan kan ersättas med
ett digitalt möte i stället bör detta övervägas.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till detta och föreslår
byggnadsnämnden att tillstyrka förslaget för Lunds kommuns
riktlinjer för resor.

Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadskontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Anna Vroland
Administrativ chef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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Habostyrelsen

Delegationsbeslut
2022-02-22

Diarienummer

HS 2021/53

Inga-Kerstin Eriksson, ordförande

Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863 – Habostyrelsen besvarande
Beslut

Habostyrelsen beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att Habostyrelsen efter att ha tagit
del av ärendet ställer sig bakom kommunkontorets förslag till
”Lunds kommuns riktlinjer för resor” så som det presenteras i
remissversionen daterad 2021-11-03.

Bakgrund

Kommunkontoret har efter förslag i en motion från Karin Svensson
Smith (MP) tagit fram nya riktlinjer för resor.

Habostyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över den
aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor
och transporter som kommunkontoret tagit fram.
Svar ska vara kommunkontoret tillhanda 2022-02-28.

Skäl för beslut

Då Habostyrelsen inte sammanträder innan remisstiden löper ut
fattas beslut angående besvarande av ordförande på delegation.
Beslutet är fattat i samråd med Habostyrelsens presidium.

Underlag för beslutet
•

•
•

Postadress

Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-02-22
Remiss i ärende ”Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter” KS 2020/0863
– Habostyrelsens besvarande, dnr HS 2021/53
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transport
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transport, remissutskick

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
Habovägen 6, Lomma
046-359 50 00
www.lund.se
habo.gard@lund.se
Page 24 of 98
221 00Assently:
Lund 92088caa6d2fe0b300811d0bfb2bece26e4ea3f7d9f16c5564f49424401e4d1d8caa908bdb14c35a6262924fa045ccf784b3a8915ba61c87b8f9c128495c1733

1 (2)

Delegationsbeslut
2022-02-22
•
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•

Diarienummer

HS 2021/53

Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion 2021-1103
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Enligt nämndens uppdrag,
Inga-Kerstin Eriksson, ordförande
Beslutet är fattat med stöd av nämndens delegationsordning, punkt
Ö:1 - Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Lotta Herlitz

Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863
Förslag till beslut
Habostyrelsen beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att Habostyrelsen efter att ha tagit
del av ärendet ställer sig bakom kommunkontorets förslag till
”Lunds kommuns riktlinjer för resor” så som det presenteras i
remissversionen daterad 2021-11-03.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2021 §
298 att skicka förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor på
remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser, med svar
senast den 28 februari.
Verksamheten på Habo gård har tagit del av ärendet och ställer sig
positiv till en revidering av riktlinjerna. Verksamheten ser inget
behov av förtydliganden.

Underlag för beslutet






Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-02-22
Remiss i ärende ”Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter” KS 2020/0863
– Habostyrelsens besvarande, dnr HS 2021/53
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 298 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transport
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transport, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion 2021-1103

Besöksadress

Habovägen 6, Lomma

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommuns nu gällande riktlinjer för resor och transporter
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.
Karin Svensson Smith (MP) föreslog i en motion daterad den 16
december 2019 att kommunfullmäktige skulle besluta att ge
kommunstyrelsens miljö-och hälsoutskott i uppdrag att utforma en
kommunövergripande resepolicy. I motionen föreslogs att
kommunen skulle kunna utforma resepolicyn utifrån
fyrstegsprincipen, som innebär att man före en eventuell resa i
tjänsten överväger om resan är viktig för verksamheten, om man kan
delta på annat sätt via, exempelvis via Skype/Teams/eller
motsvarande, om man kan resa kollektivt samt slutligen, om inget av
tidigare är fallet, om värdet av resan motiverar den klimatpåverkan
den medför.
Kommunstyrelsen beslutade vid beredningen av motionen, den 1
april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2021 §
298 att skicka förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor på
remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser, med svar
senast den 28 februari.

Föredragning
Verksamheten på Habo gård har tagit del av ärendet och ställer sig
positiv till en revidering av riktlinjerna. Verksamheten ser inget
behov av förtydliganden.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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HS 2021/53

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Lotta Herlitz
Controller Habo Gård

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-24

§ 20 Yttrande över Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Dnr KU 2021/0328

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslaget till nya riktlinjer
men ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds
kommuns regi, exempelvis hur resor med barn, unga och andra
medborgare som deltar i vår verksamhet, förhåller sig till riktlinjen.
Nämnden önskar även att det i riktlinjerna tydligare framgår hur
bedömningen av olika faktorer såsom resans miljöpåverkan,
tidsåtgång, kostnad samt arbetsmiljö/säkerhet ska göras och hur
medarbetare förväntas prioritera mellan de olika aspekterna.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Sebastian Jakting (S) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-24

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-24

KU 2021/0330

Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-24 klockan 17.30–20.05, Digitalt/Stora Södergatan 47
Christian Gehrmann (FNL), ordförande
Gunnar Brådvik (L), vice ordförande, deltar digitalt
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Adrian Borin (M), deltar digitalt
John Lager (C), deltar digitalt
Sofia Hallonqvist (KD), deltar digitalt
Kerstin Vikner (S), deltar digitalt
Gabor Tilesch (S), deltar digitalt
Peter Bergwall (MP), deltar digitalt
Göran Fries (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt

Bozena Irene Werbart (L), deltar digitalt
Peter Hedberg (L), deltar digitalt
Linn Tufvesson (M), deltar digitalt
Eva Björn (FNL), deltar digitalt
Elvira Mehic (S), deltar digitalt
Edvina Palmkrantz (S), deltar digitalt
Elsa Christersson (MP), deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), §§ 15-24, deltar digitalt
Jonas Johansson (SD), deltar digitalt

Övriga

Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef, deltar digitalt
Mårthen Mirza, Kulturchef, deltar digitalt
Karin Runevad, t.f. bibliotekschef, deltar digitalt
Peder Severin, nämndsekreterare
Ellen Isaksson, inkluderingskoordinator, delta digitalt, §§ 13-16
Bo Svensson, ekonomichef, deltar digitalt, §§ 13-16
Oskar Torstensson, it-stöd
Jens Nilson, utredare, deltar digitalt, §§ 13-15
Ebba En, IM, deltar digitalt, §§ 13-15
Ayman Adel Amin, IM, deltar digitalt, §§ 13-15

Justerare

Sebastian Jaktling (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-24

KU 2021/0330

Paragrafer

§ 13–24

Tid och plats för justering

2022-03-02, Digitalt/Lund

Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Christian Gehrmann (FNL)

Justerare

Sebastian Jaktling (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-24

Paragrafer

§ 13–24

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2022-01-24

1 (4)
Diarienummer

KU 2021/0328
Mira Ganslandt Norsell

Yttrande över Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslaget till nya riktlinjer
men ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds
kommuns regi, exempelvis hur resor med barn, unga och andra
medborgare som deltar i vår verksamhet, förhåller sig till riktlinjen.
Nämnden önskar även att det i riktlinjerna tydligare framgår hur
bedömningen av olika faktorer såsom resans miljöpåverkan,
tidsåtgång, kostnad samt arbetsmiljö/säkerhet ska göras och hur
medarbetare förväntas prioritera mellan de olika aspekterna.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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KU 2021/0328
över aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter.

Underlag för beslutet





Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24
(denna skrivelse). Remiss: Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter.
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2022-1103.
Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen 2010-04-07, § 115

Ärendet
Bakgrund
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet regleras
idag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på nya riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen. Den 22 november 2021 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka förslaget på remiss till
alla nämnder och styrelser i kommunen.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Förslaget förhåller sig till Policy för hållbar utveckling i
Lunds kommuns med tillhörande program inom hållbarhetsområdet.
Av kommunkontorets tjänsteskrivelse framgår att riktlinjerna
föreslås vara övergripande och kompletteras med praktisk
information på annan plats som kan hållas uppdaterad fortlöpande,
för att förlänga livslängden på styrdokumentet. Medarbetaren ska i
första hand undersöka om det finns alternativ till ett fysiskt möte.
Riktlinjen pekar sedan på fyra faktorer som bör beaktas vid val av
färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad och
arbetsmiljö/säkerhet.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta
snarare hör hemma i andra styrande dokument, exempelvis inom
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Diarienummer

KU 2021/0328
området inköp och upphandling. Förslaget till riktlinje avser därför
enbart resor och har därmed också givits en annan titel.

Nämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på en revidering av nu
gällande riktlinjer för resor och transporter och bedömer
remissversionen som genomarbetad och strukturerad. Det finns flera
fördelar med att riktlinjen hålls övergripande och att aspekter
kopplat till inköp och transporter skalats bort. Nämnden ser dock ett
behov av ett förtydligande vad gäller resor för resenärer som inte går
under kategorin medarbetare alternativt förtroendevalda. Ska
exempelvis barn, unga och andra medborgare som deltar i vår
verksamhet omfattas av de nya riktlinjerna? Om dessa resor inte
omfattas välkomnas ett klargörande gällande vilka riktlinjer som
gäller för dessa resenärer.
Kultur- och fritidsnämnden ser även att det bör framgå i riktlinjerna
att varje resa bör relateras till verksamhetens uppdrag och mål.
Denna värdering bör genomföras innan beslut fattas om resan över
huvud taget ska genomföras. Om resan bidrar till verksamhetens mål
följer vidare ställningstagande till de fyra aspekter som framgår i det
nu föreslagna riktlinjerna.
Ett tydliggörande bör också göras vad gäller medarbetarens
bedömning av resans miljöpåverkan, tidsåtgång,
arbetsmiljö/säkerhet samt kostnad. Då intressekonflikter mellan
dessa fyra aspekter kan uppkomma bör det framgå i riktlinjen om
aspekterna ska ha lika stor vikt eller om det finns en rangordning.

Beredning
Ärendet har beretts i samverkan med barn- och skolförvaltningens
miljösamordnare.

Barnets bästa
Ärendet riktas inte direkt till barn då riktlinjerna troligtvis enbart
omfattar Lunds kommuns medarbetare och förtroendevalda.
Däremot påverkas barn i kommunens verksamheter av riktlinjerna i
de fall barnen reser i sällskap med kommunens medarbetare. Det är
därför i barns intresse att resorna ska genomföras säkert med
hänsyn till miljö, tidsåtgång och kostnad. Det är även i barns intresse
att alla Lunds kommuns medarbetare och förtroendevalda reser på
ett hållbart sätt för att minska påverkan på miljö och klimat och på så
sätt värna om barnens framtid.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser.
Efterlevnaden av styrdokumentet kan dock resultera i både
minskade utgifter till följd av att resor ersätts av digitala möten eller
andra metoder, samt ökade resekostnader beroende på val av
resesätt.

Mårten Hafström
Kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmqvist
Administrativ chef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 5 Remiss avseende aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
Dnr MN 2021/0123

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljöförvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen bereder miljönämnden möjlighet att yttra sig
över Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter.
Miljöförvaltningen är positiv till att den kommunala resepolicyn
aktualiseras och anser att den nya versionen är tydlig och tidsenlig.
Miljönämnden förslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut







Justerare

MN tjänsteskrivelse 2021-01-13 Aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter, MN
2021/123.2
Protokollsutdrag KS AU 2021-11-22 § 298 Aktualisering och
revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter – remissutskick
KK Tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter,
remissutskick.
Lunds kommuns riktlinjer för resor, 2021-11-03
Protokollsutdrag KS 2020-04-01 § 133 Motion från MP
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun
Riktlinjer för resor och transporter, antagna 2010-04-07 (nu
gällande).

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

MN 2021/0025

Miljönämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-27 klockan 18.00–20.48, ajournering klockan 19:2419:45, Meteoriten/Teams
Gustaf Hamilton (KD), Ordförande
Lars V Andersson (C), 1:e vice ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande
Jörgen Jörgensen (L)
Carl von Friesendorff (M)
Jan Froborg (FNL)
Per Olsson (S)
Bengt Inge Hallberg (S)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Siljebratt (V)
Urban Nilsson (SD)

Christoffer Lindbom (L)
Tekla Lundin Makunge (L)
Christian Ohlsson (C)
Julius Landin (FNL)
Elfva Barrio (S)
Karin Alstersjö (S)
Jean Niyongabo (MP)
Olof Peterffy (V)
Bengt Malmberg (SD)

Övriga

Anna Kristensen, Nämndsekreterare
Björn Berséus, Förvaltningschef
Stefan Andersson, Miljöinspektör

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 1–11

Tid och plats för justering

2022-02-03 kl.09.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

MN 2021/0025

Sekreterare

Anna Kristensen

Ordförande

Gustaf Hamilton (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-27

Paragrafer

§ 1–11

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Kristensen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

MN 2021/0123.2
Johanna Sönnergren
Miljöinspektör

Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljöförvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen bereder miljönämnden möjlighet att yttra sig över
Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter.
Miljöförvaltningen är positiv till att den kommunala resepolicyn
aktualiseras och anser att den nya versionen är tydlig och tidsenlig.
Miljönämnden förslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 41
221 00 Lund

MN tjänsteskrivelse 2021-01-13 Aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter, MN
2021/123.2
Protokollsutdrag KS AU 2021-11-22 § 298 Aktualisering och
revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter – remissutskick
KK Tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter,
remissutskick.
Lunds kommuns riktlinjer för resor, 2021-11-03
Protokollsutdrag KS 2020-04-01 § 133 Motion från MP
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun
Riktlinjer för resor och transporter, antagna 2010-04-07 (nu
gällande).

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) föreslog i en motion inlämnad den 16
december 2019 att kommunfullmäktige skulle besluta att ge
kommunstyrelsens miljö-och hälsoutskott i uppdrag att utforma en
kommunövergripande resepolicy. Den nya resepolicyn föreslås utgå
från fyrstegsprincipen, att inför en eventuell resa i tjänsten överväga
alternativa sätt att delta eller resa i ändamål att minska
klimatpåverkan. De fyra faktorer som bör beaktas inför en
tjänsteresa är miljö, tidsåtgång, kostnad respektive
arbetsmiljö/säkerhet.
Kommunstyrelsen beslutade vid beredning av motionen den 1 april
2020 § 133 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag
på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och transporter.
Den 21 november 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott
att förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor ska skickas på
remiss till samtliga nämnder och styrelser, med svar senast 28
februari 2022.

Föredragning
Miljöförvaltningen är positiv till de nya riktlinjerna. Den nya
versionen är tydlig och tidsenlig.

Beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid miljöförvaltningen.

Barnets bästa
För att trygga framtiden för dagens barn och kommande
generationer är det relevant med en resepolicy som främjar hållbart
resande.

Ekonomiska konsekvenser
Lunds kommuns nya riktlinjer för resor och transporter innebär
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Björn Berséus
Miljödirektör

Johanna Sönnergren
Miljöinspektör

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-08

§ 5 Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863
Dnr RH 2021/0345

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

att

tillstyrka förslaget till Riktlinjer för resor och transporter med
tillägget att styrelsen anser att förslaget bör kompletteras med
den riktlinje för Stockholmsresor som finns i gällande riktlinjer,
dvs följande: "Resor till Stockholmsregionen sker i första
hand med tåg. Undantag medges av närmaste chef.
Undantaget motiveras och anmäls i nämnden. ", samt
därutöver inte tillföra något till ärendet

Sammanfattning
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.
Kommunstyrelsen beslutade vid beredningen av motionen, den 1 1
april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter. Kommunkontoret presenterar i föreliggande ärende det
förslag till nya riktlinjer som arbetsutskottet har att ta ställning till
inför remittering av förslaget till kommunens nämnder och styrelser.
Påverkan på renhållningsverket bedöms försumbar. Det föreslagna
arbetssättet och förhållningssättet tillämpas redan.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar med instämmande av Charlotte Westerstad
(L):
att tillstyrka förslaget till Riktlinjer för resor och transporter med
tillägget att styrelsen anser att förslaget bör kompletteras med den
riktlinje för Stockholmsresor som finns i gällande riktlinjer, dvs
följande: "Resor till Stockholmsregionen sker i första hand med
tåg. Undantag medges av närmaste chef. Undantaget motiveras
och anmäls i nämnden. "

Justerare

Utdragsbestyrkande

Page 44 of 98

1 (4)

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-08

Beslutsgång
Ordförande Torsten Czernyson (KD) ställer proposition på Ulf
Nymarks (MP) yrkande och finner det vara bifallet.

Underlag för beslut





Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-01-27
Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2021-1103
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-08

RH 2022/0007

Renhållningsstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-08 klockan 18.00–19.21, Renhållningsverket,
distanssammanträde
Torsten Czernyson (KD), ordförande
Lars Lindholm (FNL), vice ordf, deltar på distans
Ulf Nymark (MP), 2:e v ordf, deltar på distans
Charlotte Westerstad (L), deltar på distans
Lars Dahlquist (M), deltar på distans
Rune Granqvist (S), deltar på distans
Eva Ohlsson (S), deltar på distans

Richard Carlsson (L), deltar på distans
Björn Palmqvist (FNL), deltar på distans
Emma Sjöberg (MP), deltar på distans
Sven-Inge Cederfelt (V), deltar på distans

Övriga

Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket
Mikael Rönnmar, KMA-samordnare, Renhållningsverket
Peter Bryng, Tf. ekonomichef, Renhållningsverket, deltar på
distans
Peter Månsson, Tf. renhållningsdirektör, Renhållningsverket
Jenny Lindberg Hultman, HR-chef/Tf. administrativ chef,
Renhållningsverket, deltar på distans
Anders Söderberg, Personalföreträdare, deltar på distans
Per-Jörgen Persson, Personalföreträdare, deltar på distans

Justerare

Charlotte Westerstad (L)

Paragrafer

§ 1–10

Tid och plats för justering

2022-02-15, digital justering

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-08

RH 2022/0007

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Torsten Czernyson (KD)

Justerare

Charlotte Westerstad (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-08

Paragrafer

§ 1–10

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

RH 2021/0345
Olof Malmström
HR-chef

Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

inte tillföra något till ärendet

Sammanfattning
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.
Kommunstyrelsen beslutade vid beredningen av motionen, den 1 1
april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter. Kommunkontoret presenterar i föreliggande ärende det
förslag till nya riktlinjer som arbetsutskottet har att ta ställning till
inför remittering av förslaget till kommunens nämnder och styrelser.
Påverkan på renhållningsverket bedöms försumbar. Det föreslagna
arbetssättet och förhållningssättet tillämpas redan.

Underlag för beslutet





Postadress

Box 21
22100 Lund

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-01-27
Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2021-1103
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07

Besöksadress

Traktorvägen 16

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

Page 48 of 98

E-post

renhallningsverket@lund.se

Tjänsteskrivelse
2022-01-27

2 (3)
Diarienummer

RH 2021/0345

Ärendet
Bakgrund
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information som regelbundet bör
vara aktuell och relevant, detta för att förlänga livslängden på
styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på fyra faktorer som
bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång,
kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet. Nu gällande riktlinjer
nämner utöver resor även inköp och transporter. Kommunkontoret
har dock gjort bedömningen att detta snarare hör hemma i andra
styrande dokument (inom området inköp/upphandling). Förslaget
styrdokument avser därför enbart resor och har därmed också givits
en något annan titel. Förslaget till nya riktlinjer hänvisar till Policy
för hållbar utveckling i Lunds kommuns och tillhörande program
inom hållbarhetsområdet vilket tydligare kopplar samman
styrdokumentet med den övriga styr- och målkedjan

Föredragning
Resor i enlighet med förslaget till riktlinjer är sällsynta inom
Renhållningsstyrelsens verksamhet. Möten genomförs i stor
utsträckning internt och digitalt och vid de tillfällen fysiska möten
planeras på annan plats än i renhållningsverkets övervägs
transportmedel på samma sätt som i förslaget.
Med anledning av detta skulle påverkan på Renhållningsstyrelsen
bedömas försumbar.

Beredning
Beredningen har skett genom HR-chef vid Renhållningsverket

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Peter Månsson
Renhållningsdirektör

Olof Malmström
HR-chef
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RH 2021/0345

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Page 50 of 98

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09

§ 13 Remiss avseende aktualisering och revidering av
Lunds Kommuns riktlinjer för resor och transporter
Dnr SN 2021/0423

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande avseende Remiss avseende förslag till
aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse, dnr SN 2021/0423.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrdokument,
Lunds kommuns riktlinjer för resor och kommunstyrelsens
arbetsutskott har skickat ärendet på remiss.
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som tydligt visar
vilka faktorer som ska räknas med vid val av färdsätt. Dock hade
förvaltningen önskat en ännu större tydlighet på vissa punkter, samt
en breddning av den målgrupp som omfattas av riktlinjen.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Underlag för beslut



Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 Remiss
avseende aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, dnr KS
2020/0863

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

SN 2022/0011

Servicenämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-02-09 klockan 17.00–20.50, Meteoriten, Kristallen plan 7
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf, deltar på distans
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf, deltar på distans
Magnus Ekblad (M), deltar på distans
Camilla Ländin (C), deltar på distans
Ljiljana Lipovac (KD), deltar på distans
Johan Lambreus Mattsson (MP), deltar på distans
Klara Twete (S), deltar på distans, § 9-12, kl.17.00-20.42
Lars Westerberg (S), deltar på distans
Bengt Malmberg (SD), deltar på distans
Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Anders Hansson (S), deltar på
distans
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Klara Twete (S) § 13-17,
deltar på distans
Joakim Vasiliadis (L), deltar på distans
Tobias Källerfelt Korall (L), deltar på distans, § 9, kl.17.00-18.30
Samuel Jonsson (M), deltar på distans
Anders Hallin (C), deltar på distans
Christer Pedersen (FNL), deltar på distans
Tobias Ekholm (MP), deltar på distans
Lars A Ohlsson (V), deltar på distans
Ann Lidgren (FI), deltar på distans
Urban Nilsson (SD), deltar på distans
Anna Nilsson, personalföreträdare, deltar på distans, § 9
Anna Månsson, nämndsekreterare
Birgitta Mårtensson Asterland, måltidschef, deltar på distans
Annelie Thögersen, utvecklingsstrateg, deltar på distans, § 9
Carina Bjärnsten, enhetschef lokalvården, deltar på distans, § 9
Janice Söderlin, lokalförsörjningsplanerare, deltar på distans, § 911
Jenny Norrström, deltar på distans, § 9
Katarina Persson, stabs- och ekonomichef, deltar på distans
Matthias Olsson, entreprenadchef, deltar på distans, § 9-12
Pål Svensson, servicedirektör

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

SN 2022/0011

Rickard Melin, byggprojektchef, deltar på distans, § 9-10
Sara van Lunteren, tf fastighetschef, deltar på distans
Therese Karlsson, HR-chef, deltar på distans, § 9-12
Justerare

Angelica Svensson (V)

Paragrafer

§ 9–17, varav § 10–11 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Digital justering måndag den 14 februari 2022 kl.10.00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

Angelica Svensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Paragrafer

§ 9 och 12–17

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

SN 2021/0423
Elin Dalaryd
Miljöstrateg

Remiss avseende aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande avseende Remiss avseende förslag till
aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse, dnr SN 2021/0423.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade och
reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt antagande i
kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrdokument, Lunds
kommuns riktlinjer för resor och kommunstyrelsens arbetsutskott har
skickat ärendet på remiss.

Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som tydligt visar
vilka faktorer som ska räknas med vid val av färdsätt. Dock hade
förvaltningen önskat en ännu större tydlighet på vissa punkter, samt
en breddning av den målgrupp som omfattas av riktlinjen.

Underlag för beslutet



Postadress

Box 41
221 00 Lund

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 Remiss
avseende aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, dnr KS
2020/0863

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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SN 2021/0423

Ärendet
Bakgrund
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010 och är i behov av revidering.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrdokument,
rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor och förslaget har
skickats på remiss.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor.
Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa kompletteras
med mer praktisk information som regelbundet bör vara aktuell och
relevant, detta för att förlänga livslängden på styrdokumentet.
Riktlinjerna pekar på fyra faktorer som bör beaktas vid val av
färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad respektive
arbetsmiljö/säkerhet.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta
snarare hör hemma i andra styrande dokument (inom området
inköp/upphandling). Förslaget styrdokument avser därför enbart
resor och har därmed också givits en något annan titel.
Förslaget till nya riktlinjer hänvisar till Policy för hållbar utveckling i
Lunds kommuns och tillhörande program inom hållbarhetsområdet
vilket tydligare kopplar samman styrdokumentet med den övriga
styr- och målkedjan.

Föredragning
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget Lunds kommuns
riktlinjer för resor, som tydligt visar vilka faktorer som ska räknas
med vid val av färdsätt. Dock hade förvaltningen önskat en ännu
större tydlighet på vissa punkter, samt en breddning av den
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målgrupp som omfattas av riktlinjen. Nedan följer
serviceförvaltningens synpunkter på förslaget.
-

Serviceförvaltningen hade önskat en tydlig avståndsangivelse
för när man förväntas cykla eller gå. I förslaget står det att
man ska välja gå och cykla i första hand inom Skåne och
Köpenhamnsregionen, vilken kan tolkas som en orimlig
förväntning. Detta kan leda till att riktlinjernas tyngd minskas.
En kilometerangivelse hade också möjliggjort en uppföljning
av efterlevnaden av riktlinjerna med hjälp av kommunens
digitala körjournaler. Med en avgränsning som
Skåne/Köpenhamnsregionen kommer en sådan uppföljning
inte att vara möjlig. En avståndsangivelse finns redan för de
långväga resorna. Exempelvis Eslövs och Kungsbackas
kommun har en gräns på tre kilometer. Detta är lätt att
åskådliggöra och kommunicera i t ex kartor på Inloggad samt
i reseplaneringsverktyget som används i kommunens
fordonspooler.

-

60-milsgränsen, som gäller flygresor inrikes, skulle även
kunna gälla utrikes resor. En resa till t ex Oslo eller Hamburg
bör kunna genomföras med tåg eller buss.

-

Riktlinjen tar upp att det finns information på Inloggad om
hur man bokar bilar. Där bör även nämnas att det finns
information om cykling och hur man bokar cyklar.

-

Gällande körning med egen bil i tjänsten är formuleringen lite
otydlig, kanske för att en asterisk har hamnat på fel ställe. För
att öka tydligheten föreslår serviceförvaltningen att meningen
”Bilersättning för resa med egen bil utgår endast för resor över
fem km.” stryks och meningen som står under asterisken
ersätter denna, dvs ”Egen bil ska undvikas, närmsta chef
beslutar om undantag. Resor under fem km ersätts ej.”. Denna
mening bör även stå med under rubriken Resor utanför
Skåne.

-

Buss som färdmedel saknas. Där tåg nämns bör alternativet
buss läggas till.

-

Serviceförvaltningen hade önskat förtydliganden gällande
villkor för tågresor, för att tydligare gynna val av tåg. Det bör t
ex vara ok att ha egen kupé på nattåg och övernatta på hotell
för att kunna åka tåg. Riktlinjen bör också tydliggöra val av
biljettklass och syn på restid, alternativ överlåta frågan till
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närmsta chef. Serviceförvaltningen hade också önskat en
tydligare styrning gällande avvägningen mellan tåg och flyg,
och menar att Göteborgs stad har en bra inriktning i sin
resepolicy, rörande både färdmedelsval och arbetstid:
Flyg bör bara utnyttjas till destinationer där tåg eller buss i
linjetrafik inte är ett realistiskt alternativ. Sätt gärna upp ett
schablonregelverk som underlättar val mellan trafikslagen.
Exempelvis att huvudresan måste vara längre än 60 mil och
tidsvinsten större än 2 timmar för att flyg ska få användas.
Restid definieras ”från dörr till dörr” och den tid som kan
utnyttjas som produktiv arbetstid bör inte inkluderas utan
istället betraktas som vanlig lönearbetstid. Specificera gärna
vilka resmål som normalt ska trafikeras med tåg, exempelvis
Göteborg till och från Stockholm, Malmö och Oslo.
-

När det gäller vem som omfattas av riktlinjerna menar
serviceförvaltningen att man bör överväga att utöver
medarbetare och chefer även inkludera politiker, elever och
övriga personer som kommunen bokar resor åt. Politiker bör i
sina val av färdmedel för resor inom det politiska uppdraget
vara förebilder för medarbetarna när det gäller hållbara val.
För elever menar serviceförvaltningen att kommunen har en
chans att visa barn och unga att val av färdmedel bör göras
medvetet och att hållbara alternativ många gånger är möjliga,
för att lägga en grund för hållbara beteenden hos
morgondagens vuxna. Exempel på kommuner som har
breddat målgruppen är Malmö, Eslöv och Hässleholm.

-

Resor till och från arbete nämns inte i förslaget.
Serviceförvaltningen hade önskat en kortare skrivelse om
detta som lyfte fram att arbetsgivaren gärna ser att anställda
går och cyklar till jobbet samt bör underlätta för detta.

-

Serviceförvaltningen saknar även frågan om
personalparkering i förslaget, vilket fortfarande förekommer
kostnadsfritt för medarbetare. Erfarenheter visar att fler
väljer cykel, gång och kollektivtrafik om parkering inte är
gratis. Riktlinjen bör klargöra kommunens hållning gällande
personalparkeringar för att säkerställa efterlevnad av
reglerna kring förmånsbeskattning.

-

Serviceförvaltningen hade önskat en skrivning om att
arbetsgivaren vid cykling i tjänsten ska tillhandahålla
utrustning, så som regnkläder och hjälmar samt att
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cykelhjälm ska användas vid cykling i tjänsten.
-

Gällande arrangemang som kommunen ordnar hade
serviceförvaltningen gärna sett en skrivning om att när
kommunen arrangerar möten, seminarier, konferenser eller
studiebesök ska lokal och tid anpassas till kollektivtrafiken då
det är befogat. I mötesinbjudan ska information om
kollektivtrafik till och från mötet finnas med då det är befogat.

Beredning
Svar på remissen gällande Lunds kommuns riktlinjer för resor har
arbetats fram av serviceförvaltningens miljöstrateg i samråd med
chef för mobilitetsservice.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för
serviceförvaltningen.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Page 58 of 98

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09

§ 23 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Dnr SO 2021/0200

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna yttrandet gällande remiss av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Styrdokumentet är i behov av
revidering. Den nya versionen riktar sig enbart till medarbetares
tjänsteresor. Alla steg i en resa är beskrivet som planering, val av
transport utefter hur lång resan är samt hur resor ska följas upp.
I remissvaret framgår det att revideringen i stort är väl utförd samt
några förslag till förändringar.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-28 revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering och
revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
remissutskick
Riktlinjer för resor och transporter 2010-05-06
Miljöpartiets motion till kommunfullmäktige 2019-12-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

SO 2022/0002

Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-09 klockan 16.30–20.00, ajournering klockan 18:30 18:40, Projektrummet, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), 2:e vice ordf, deltar digitalt
Petra Douhane (M), deltar digitalt
Agneta Lindskog (KD), deltar digitalt
Eva S Olsson (S), deltar digitalt
Ann-Margreth Olsson (S), deltar digitalt
Teresia Ställborn (MP), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Marcus Svensson (SD), deltar digitalt
Yassin Ekdahl (C), ersätter K Nilsson (C), deltar digitalt

Sushma Uthappa-Schwerdt (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), fr kl 17:25, deltar digitalt
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Linda Grenander (V), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Elisabeth Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Åsa Gustafsson, HR-chef
Ulrika Brink, kommunikatör
Jessika Sona, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lars Öst, personalföreträdare
Peppe Fransson, nämndsekreterare

Justerare

Teresia Ställborn (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

SO 2022/0002

Paragrafer

§ 18–34

Tid och plats för justering

2022-02-14 kl 16:30 Socialförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

Peppe Fransson

Ordförande

Göran Wallén (M)

Justerare

Teresia Ställborn (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Paragrafer

§ 18–34

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peppe Fransson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Resurs och utveckling

2022-01-28

Diarienummer

SO 2021/0200

Sofie Sernekvist

Utvecklingssekreterare

Remiss revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta
att

socialnämnden godkänner yttrandet gällande remiss av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter

Sammanfattning

Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i dag
av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Styrdokumentet är i behov av
revidering. Den nya versionen riktar sig enbart till medarbetares
tjänsteresor. Alla steg i en resa är beskrivet som planering, val av
transport utefter hur lång resan är samt hur resor ska följas upp.
I remissvaret framgår det att revideringen i stort är väl utförd samt
några förslag till förändringar.

Underlag för beslutet

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-28 (denna skrivelse)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering och
revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
remissutskick
Riktlinjer för resor och transporter 2010-05-06
Miljöpartiets motion till kommunfullmäktige 2019-12-16

Ärendet

Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter är från 2010.
Mycket har förändrats sedan dess och dokumentet är i behov av
revidering och modernisering. Remissversionen riktar sig enbart till
resor som utförs av medarbetare och förtroendevalda och inte
transporter som den tidigare versionen. Den nya versionen beskriver
de olika stegen i en reseplanering väl. Där finns olika förslag på
transportmöjligheter för olika distanser.
Lunds kommun har inom tätorten ett välutvecklat nät av
kollektivtrafik och cykelvägar. Detta möjliggör att medarbetare inom
Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
2022-01-28

Diarienummer

SO 2021/0200

rimliga tidsramar kan förflytta sig inom staden utan att använda bil.
Om det finns behov av att använda bil i tjänsten tillhandahåller
kommunen det på de allra flesta arbetsplatser. Det finns goda
förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna förhålla sig inom
riktlinjerna.
En aktualiserad resepolicy i samklang med den nya
hållbarhetspolicyn är bra.

I remissversionen finns fyra punkter som den resande ska ta i beaktade
till om och hur man reser. De är:
•

Miljö

•

Tidsåtgång

•

Kostnad

•

Arbetsmiljö/säkerhet

Ordet ”om” i meningen ovanför behöver belysas om den ska vara med i
formuleringen. Idag finns en väl utvecklad möjlighet till att ersätta vissa
fysiska möten till digitala möten och därmed helt undvika resor. En
välfungerande kultur för distansmöten möjliggör också att möten som
tidigare krävt långa eller tidskrävande resor, i stället kan genomföras
oftare eller vid tidpunkter som tidigare inte varit möjligt. Distansmöten
kan, ordet till trots, bidra till ökad närvarokänsla mellan mötesdeltagare.
Det kan behövas ytterligare en punkt att ta ställning till och det är
”mötets deltagare”. Socialtjänsten har flera möten med människor där
distansmöten inte är lämpligt eller möjligt. Då är det enbart möjligt att ta
hänsyn till ”hur” man reser. Stycket avslutas med att ”Innan en resa
bokas ska avstämning ske med närmaste chef utifrån ovanstående
aspekter”. Detta är inte rimligt i det vardagliga arbete utan borde endast
gälla längre resor eller resbehov som uppstår med kort varsel.
Resepolicyn följs upp genom den interna miljörevisionen, den
kommunövergripande indikatorn i LundaEko samt processen för
intern kontroll. Alla formerna är bra, men det måste i samband med
detta utformas en kommungemensam modell för uppföljning av
resor som görs utan reseersättning. Det handlar om nyttjande av
resor med kollektivtrafiken där medarbetare använder sina privata
reseapplikationer.

Socialförvaltningens sammanfattande förslag till remissversion
•

Tydliggör digitala distansmöten som alternativ till fysiska möten
när det är möjligt.

•

Vid längre resor eller resbehov som uppstår med kort varsel, ska
avstämning ske med närmaste chef och inte som regel för alla
resor.
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•

Skapa en särskild rubrik för resor inom Lunds kommun där cykel
och kollektivtrafik ska föreslås när det är möjligt.

•

Tydliggöra hur resor utan ersättning ska följas upp.

Beredning
Ärendet har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare i samråd
med utvecklingschef

Barnets bästa

Inget barn har tillfrågats i remissvaret.
Ärendet berör barn från två aspekter. Resor görs för att träffa barn och
barn är de samhällsinvånare som kommer leva i den miljö som påverkas
av dagens transporter. I det första avseendet är kvaliteten på mötet med
barnet det som först ska prioriteras. Den andra delen av barnperspektivet
är miljö och luftkvalitet som påverkats av utsläpp från bränslen,
mikroplatser från däckslitage och andra föroreningar som uppstår från
transporter. Det är den luft som barnet andas och växer upp i och
slutligen tar konsekvenserna av.

Föredragning
Remissversionen riktar sig enbart till resor som utförs av
medarbetare och förtroendevalda och inte transporter som den
tidigare versionen. Den nya versionen beskriver de olika stegen i en
reseplanering väl. Där finns olika förslag på transportmöjligheter för
olika distanser.

Lunds kommun har inom tätorten ett välutvecklat nät av
kollektivtrafik och cykelvägar. Detta möjliggör att medarbetare inom
rimliga tidsramar kan förflytta sig inom staden utan att använda bil.
Om det finns behov av att använda bil i tjänsten tillhandahåller
kommunen det på de allra flesta arbetsplatser. Det finns goda
förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna förhålla sig inom
dessa nya riktlinjer. I remissvaret beskrivs några möjliga
förbättringar.
Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09

§ 39 Remiss – Revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter – omedelbar
justering
Dnr TN 2021/0821

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse,

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen, samt

att

paragrafen justeras den 10 februari 2022, klockan 12.00.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över den
aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor
och transporter som kommunkontoret tagit fram.
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes 2010.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020 att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter. Kommunkontoret
har i föreliggande ärende tagit fram förslag på ett nytt styrdokument,
rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor.
Tekniska förvaltningen menar att det finns ett behov av att förtydliga
prioriteringen av de olika kriterierna. Förvaltningen anser vidare att
det finns utrymme för att tydligare värdera de hållbara
resealternativen i resepolicyn.

Yrkanden
Margareta Kristensson (S), Karin Svensson Smith (MP), Magnus
Liljeroth (SD), Cecilia Barnes (L) och Johan Nilsson (C) yrkar samtliga
bifall till tekniska förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09

Underlag för beslut








Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-22
Kommunstyrelsen AU Protokollsutdrag 2021-11-23,
Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter - remissutskick
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion,2021-1103
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

TN 2021/0852

Tekniska nämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-09 klockan 17.30–20.50, ajournering klockan 18.50–
19.10; 20.00–20.05, Kristallen plan 7, Porfyren 1 och 2, Brotorget
1, Lund/Microsoft Teams
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf, deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf, deltar digitalt
Lars Leonardsson (M), deltar digitalt
Johan Nilsson (C), deltar digitalt
Johanna Kyander (FNL), deltar digitalt
Mikael Thunberg (S), deltar digitalt
Margareta Kristensson (S), deltar digitalt
Steingrimur Jonsson (V), deltar digitalt
Magnus Liljeroth (SD), deltar digitalt
Johnny Hulthén (S), ersätter Lena Fällström (S); deltar digitalt

Martin Martinez y Rique (L), deltar digitalt
Alexander Wallin (M), deltar digitalt
Ann-Christine Larsson (C), deltar digitalt
Gunnar Linde (KD), deltar digitalt
Shahad Lund (MP), deltar digitalt
Rebecca Johansson (V), deltar digitalt
Carl Danielsson (SD), deltar digitalt

Övriga

Mikael Fritzon, teknisk direktör
Heléne Öhrström, administrativ chef
Anita Wallin, exploateringschef, deltar digitalt
Johan Gomér, gatuchef, deltar digitalt
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, deltar digitalt
Pernilla von Strokirch, projektchef , deltar digitalt
Richard Kettunen Brown, nämndsekreterare
Anders Söderberg, personalföreträdare, deltar digitalt
Irene Björklund, förvaltningsadministratör/IKT-samordnare
Philip Lee, kommunsekreterare

Justerare

Johan Nilsson (C)

Paragrafer

§ 38–41 och 44

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

TN 2021/0852

Digital justering den 10 februari klockan 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Johan Nilsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Paragrafer

§ 38–41 och 44

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse
2021-12-22

Diarienummer

TN 2021/0821

Johan Gomér

Heléne Öhrström

Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter – omedelbar
justering
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, samt

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen, samt

att

justera ärendet den 10 februari 2022.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över den
aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor
och transporter som kommunkontoret tagit fram.

Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes 2010.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade och
reviderade riktlinjer för resor och transporter. Kommunkontoret
har i föreliggande ärende tagit fram förslag på ett nytt
styrdokument, rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor.

Tekniska förvaltningen menar att det finns ett behov av att
förtydliga prioriteringen av de olika kriterierna. Förvaltningen anser
vidare att det finns utrymme för att tydligare värdera de hållbara
resealternativen i resepolicyn.

Underlag för beslutet
•
•

Postadress

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-22
Kommunstyrelsen AU Protokollsutdrag 2021-11-23,
Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter - remissutskick

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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•
•
•
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•

Diarienummer

TN 2021/0821

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion,
2021-11-03
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07

Ärendet

Bakgrund
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.

Miljöpartiet föreslog i en motion inlämnad den 16 december 2019
att kommunfullmäktige skulle besluta att ge kommunstyrelsens
miljö-och hälsoutskott i uppdrag att uppdatera den
kommunövergripande resepolicyn.

Kommunstyrelsen beslutade vid beredningen av motionen, den 1
april 2020 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag
på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och transporter.

Kommunkontoret har tagit fram förslag på en aktualisering och
revidering av resepolicyn, Lunds kommuns riktlinjer för resor.
Riktlinjerna utgår från rubrikerna innan du reser, hur vi reser, ansvar
och uppföljning. Resorna som berörs i riktlinjerna är indelade i resor
inom Skåne och Köpenhamnsregionen, resor utanför Skåne samt
internationella resor. Enligt riktlinjerna ska fyra aspekter tas i
beaktande vid val av färdmedel; miljö, tidsåtgång, kostnad och
arbetsmiljö/säkerhet.

Föredragning

Förvaltningen är positiv till att riktlinjer för tjänsteresor i Lunds
kommun aktualiseras och revideras men önskar vissa förtydliganden. Lunds kommun ska verka som ett föredöme avseende hållbarhet för både det lokala näringslivet, invånarna och andra kommuner.
En resepolicy som tydligt prioriterar hållbara färdmedel bidrar till
detta. Övergripande anser förvaltningen att det behövs en tydligare
prioritering i resepolicyn för att hållbarhetsaspekten ska tillgodoses.

I resepolicyn hänvisas till de fyra aspekterna som ska beaktas vid val
av färdmedel; miljö, tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö/säkerhet.
Förvaltningen anser att policyn behöver en tydligare prioritering
mellan kriterierna för att de hållbara valen ska efterlevas. Det bör
tydliggöras hur dessa ska vägas mot varandra exempelvis, när är
kostnad eller tid viktigare än miljö?
av dessa kan stå i konflikt
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Tjänsteskrivelse
2021-12-22

Diarienummer

TN 2021/0821

mot varandra vara användbar för medarbetare och chef som ska
besluta om färdmedel. Det går i stor utsträckning att resa hållbart
även längre sträckor men kan vara mindre tidseffektivt, trots höga
hållbarhetsambitioner behöver möjligheterna att resa tidseffektivt
även finnas. I inledningen till riktlinjerna anges att de gäller för såväl
medarbetare som förtroendevalda i kommunen. Dock finns de
förtroendevalda inte nämnda i riktlinjerna.
Under rubrik 1. Innan du reser nämns Lunds kommuns mål inom
hållbarhet. Här saknas LundaMaTs (Lunds strategi för miljöanpassade transportsystem) som är ett viktigt styrdokument för
hållbara transporter.

Under rubrik 2.2 Resor utanför Skåne. Här saknas buss som ett
alternativ till tåg under kollektivtrafik. Buss är ett fullgott färdmedel
även för resor utanför Skåne.

Formuleringen ”Välj tåg framför flyg så långt det är möjligt. Inrikes
resor görs i första hand med tåg om resan är under 60 mil enkel väg”
tolkas lätt som att resor över 60 mil i första hand ska ske med flyg.
Det finns goda möjligheter att resa längre sträckor med tåg. Förvaltningen föreslår därför ett förtydligande kring hur aspekterna miljö
och tid förhåller sig vid resor över 60 mil. Förvaltningen anser att det
finns goda möjligheter att resa längre sträckor med tåg.

I avsnitt 2.3 Internationella resor finns formuleringen ”Överväg att ta tåg
eller buss före flyg” vilket indikerar att flyg skulle vara ett förstahandsval. I stället föreslår förvaltningen att resepolicyn prioriterar hållbara
färdmedel även för internationella resor. I första hand res kollektivt, i
andra hand res med flyg.
I kapitlet 3 om ansvar önskar förvaltningen ett förtydligande kring hur
både medarbetare och chef kan prioritera mellan de olika aspekterna.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Det har inte bedömts relevant för tekniska nämnden att ta fram en
barnkonsekvensanalys. Konsekvenserna för barn bör det tas ett
samlat grepp på från kommunkontoret.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inga direkta ekonomiska
konsekvenser.
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Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-16

§ 12 Yttrande: "Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter"
Dnr UN 2021/1324

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Utbildningsnämnden ser positivt på förslaget till nya riktlinjer men
ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds kommuns
regi, exempelvis resor med barn och elever, förhåller sig till
riktlinjen. Nämnden önskar även att det i riktlinjerna tydligare
framgår hur bedömningen av olika faktorer såsom resans
miljöpåverkan, tidsåtgång, kostnad samt arbetsmiljö/säkerhet ska
göras och hur medarbetare förväntas prioritera mellan de olika
aspekterna.
Utbildningsnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande
över aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter.

Yrkanden
Anders Edström (FNL) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-16

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2022-01-21
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2022-11-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-16

UN 2022/0005

Utbildningsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2022-02-16 klockan 17.00–18.10, Tågvirket
Rasmus Törnblom (M), ordförande, anslöt 17:20
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Adrian Kasperczyk (L)
David Liljedal (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Mats Nilsson (S), anslöt 17:05
Klas Sivén (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)
My Lilja (S)
Betty Jansson (M) 1,2,3,4 och 5 §§
Julius Wallin (S) 1,2 och 3 §§

Sarah Hammar (L)
Emil Gunnarsson (L)
Betty Jansson (M)
Alexander Lewerentz (M)
Julius Wallin (S)
Ulrika White (MP)
Frida Gudmundsson (FI)
Sven Björnsson (SD), anslöt 17:05
Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Salahaldin Ebrahimsson, nämndsekreterare
Mia Reuterborg, enhetschef utvecklingsenheten
Sara Alfredsson, utvecklingsledare
Ingrid Franz, ekonomichef
Mira Ganslandt Norsell, miljösamordnare
Kristian Berghult, bitr. rektor Vuxenutbildningen
Petra Karlsson, rektor Gymnasieskolan Spyken

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-16

UN 2022/0005

Personalföreträdare

Robert Jivegård
Daniel Welander

Justerare

David Liljedal (C)

Paragrafer

§ 1–17

Tid och plats för justering

2022-02-22, 12:00 digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Salahaldin Ebrahimsson

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

David Liljedal (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Paragrafer

§ 1–17

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Salahaldin Ebrahimsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022-03-18

Utbildningsnämnden

Beslutsförslag
2022-01-21

1 (5)
Diarienummer

UN 2021/1324
Rasmus Törnblom

Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Ordförandens förslag till utbildningsnämnden
Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att

Postadress

godkänna upprättat yttrande över aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2022-01-21

2 (5)
Diarienummer

UN 2021/1324
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Tjänsteskrivelse
2022-01-21
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Diarienummer

UN 2021/1324

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Utbildningsnämnden ser positivt på förslaget till nya riktlinjer men
ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds kommuns
regi, exempelvis resor med barn och elever, förhåller sig till
riktlinjen. Nämnden önskar även att det i riktlinjerna tydligare
framgår hur bedömningen av olika faktorer såsom resans
miljöpåverkan, tidsåtgång, kostnad samt arbetsmiljö/säkerhet ska
göras och hur medarbetare förväntas prioritera mellan de olika
aspekterna.
Utbildningsnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande
över aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för
resor och transporter.

Underlag för beslutet




Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21(denna
skrivelse). Remiss: Aktualisering och revidering av Lunds
kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter.
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2022-1103.

Ärendet
Bakgrund
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet regleras
idag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
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Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2022-01-21
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Diarienummer

UN 2021/1324
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på nya riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen. Den 22 november 2021 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka förslaget på remiss till
alla nämnder och styrelser i kommunen.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Förslaget till nya riktlinjer förhåller sig till Policy för
hållbar utveckling i Lunds kommuns med tillhörande program inom
hållbarhetsområdet.
Av kommunkontorets tjänsteskrivelse framgår att riktlinjerna
föreslås vara övergripande och kompletteras med praktisk
information på annan plats som kan hållas uppdaterad fortlöpande,
för att förlänga livslängden på styrdokumentet. Medarbetaren ska i
första hand undersöka om det finns alternativ till ett fysiskt möte.
Riktlinjen pekar sedan på fyra faktorer som bör beaktas vid val av
färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad och
arbetsmiljö/säkerhet.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och
transporter. Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta
snarare hör hemma i andra styrande dokument, exempelvis inom
området inköp och upphandling. Förslaget till riktlinje avser därför
enbart resor och har därmed också givits en annan titel.

Föredragning
Utbildningsnämnden ser positivt på en revidering av nu gällande
riktlinjer för resor och transporter och bedömer remissversionen
som genomarbetad och strukturerad. Det finns flera fördelar med att
riktlinjen hålls övergripande och att aspekter kopplat till inköp och
transporter skalats bort. Nämnden ser dock ett behov av ett
förtydligande vad gäller resor för resenärer som inte går under
kategorin medarbetare alternativt förtroendevalda. Ska exempelvis
barn och elever omfattas av de nya riktlinjerna? Elevresor utgör en
betydande del av utbildningsförvaltningens totala resor och därmed
en betydande del av verksamheternas negativa klimatpåverkan. Om
dessa resor inte omfattas välkomnas ett klargörande gällande vilka
riktlinjer som gäller för dessa resenärer.
Utbildningsnämnden ser även att det bör framgå i riktlinjerna att
varje resa bör relateras till verksamhetens uppdrag och mål. Denna
värdering bör genomföras innan beslut fattas om resan över huvud
taget ska genomföras. Om resan bidrar till verksamhetens mål följer
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Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2022-01-21
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Diarienummer

UN 2021/1324
vidare ställningstagande till de fyra aspekter som framgår i det nu
föreslagna riktlinjerna för resor i Lunds kommun.
Ett tydliggörande bör också göras vad gäller medarbetarens
bedömning av resans miljöpåverkan, tidsåtgång,
arbetsmiljö/säkerhet samt kostnad. Då intressekonflikter mellan
dessa fyra aspekter kan uppkomma bör det framgå i riktlinjen om
aspekterna ska ha lika stor vikt eller om det finns en rangordning.

Beredning
Ärendet har beretts i samverkan med barn- och skolförvaltningens
miljösamordnare.

Barnets bästa
Ärendet riktas inte direkt till barn då riktlinjerna troligtvis enbart
omfattar Lunds kommuns medarbetare och förtroendevalda.
Däremot påverkas barn i kommunens verksamheter av riktlinjerna i
de fall barnen reser i sällskap med kommunens medarbetare. Det är
därför i barns intresse att resorna ska genomföras säkert med
hänsyn till miljö, tidsåtgång och kostnad. Det är även i barns intresse
att alla Lunds kommuns medarbetare och förtroendevalda reser på
ett hållbart sätt för att minska påverkan på miljö och klimat och på så
sätt värna om barnens framtid.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser.
Efterlevnaden av styrdokumentet kan dock resultera i både
minskade utgifter till följd av att resor ersätts av digitala möten eller
andra metoder, samt ökade resekostnader beroende på val av
resesätt.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mira Norrsell
Miljöstrateg

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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Valnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-12-14

§ 39 Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Dnr VN 2021/0040

Beslut
Valnämnden beslutar
att

valnämnden inte har några synpunkter på remissen och

att

därmed anse remissen vara besvarad.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010 och är i behov av revidering.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrdokument,
rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har sänt förslaget på remiss till samtliga kommunens
nämnder, däribland styrelserna.

Underlag för beslut







Justerare

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Aktualisering och
revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2021-1103
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16
Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-12-14

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-14

VN 2021/0005

Valnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2021-12-14 klockan 17.30–18.51, Vintergatan, Bruksgatan 22
Lars Granath (M), ordförande
Nils Gårder (L), vice ordf, § 32–36, kl. 17.30–18.21
Jorun Koca Jakobsson (S), 2:e vice ordf, deltar digitalt
Christian Ohlsson (C), deltar digitalt
Johanna Rosén Malmback (KD), § 35–42, kl. 17.38–18.51
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Elisabeth Iregren (V)
Lars-Göran Hansson (C), deltar digitalt, tjänstgör för Johanna
Rosén Malmback (KD) § 32–34 och för Nils Gårder (L) § 37–42
Julius Landin (FNL), tjänstgör för Lars Hansson (FNL)
Inger Grubelic (FI), tjänstgör för Sebastian Brandt (S)
Patrik Nordqvist (V)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare
Andreas Siverståhl Hjelm, enhetschef valkansliet
Annika Henning, pressansvarig, deltar digitalt, § 34
Malgorzata Szczepaniec, valsamordnare

Justerare

Christian Ohlsson (C)

Paragrafer

§ 32–43

Tid och plats för justering

Digital justering fredagen den 17 december 2021 kl. 09.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-14

VN 2021/0005

Sekreterare

Andrea Ax Karlsén

Ordförande

Lars Granath (M)

Justerare

Christian Ohlsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Paragrafer

§ 32–43

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-18

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Andrea Ax Karlsén

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-11-26

1 (3)
Diarienummer

VN 2021/0040
Andreas Siverståhl Hjelm
Handläggare

Aktualisering och revidering av Lunds kommuns
riktlinjer för resor och transporter
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar
att

valnämnden inte har några synpunkter på remissen och

att

därmed anse remissen vara besvarad.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes av
kommunstyrelsen den 7 april 2010 och är i behov av revidering.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 133, att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade
och reviderade riktlinjer för resor och transporter för slutligt
antagande i kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på ett nytt styrdokument,
rubricerat Lunds kommuns riktlinjer för resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har sänt förslaget på remiss till samtliga kommunens
nämnder, däribland styrelserna.

Underlag för beslutet







Postadress

VK Tjänsteskrivelse 2021-11-26 Aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Aktualisering
och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och
transporter, remissutskick
Lunds kommuns riktlinjer för resor, remissversion, 2021-11-03
Riktlinjer för resor och transporter, nu gällande, 2010-04-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-01 § 133 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Uppdatera resepolicyn för
Lunds kommun
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2019-12-16 Uppdatera
resepolicyn för Lunds kommun

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-11-26

2 (3)
Diarienummer

VN 2021/0040

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommun har idag Riktlinjer för resor och transporter vilka
fastställdes av kommunstyrelsen den 7 april 2010.
Karin Svensson Smith (MP) föreslog i en motion inlämnad den 16
december 2021 att kommunfullmäktige skulle besluta att ge
kommunstyrelsens miljö-och hälsoutskott i uppdrag att utforma en
kommunövergripande resepolicy. I motionen föreslogs att
kommunen skulle kunna utforma resepolicyn utifrån
fyrstegsprincipen, som innebär att man före en eventuell resa i
tjänsten överväger om resan är viktig för verksamheten, om man kan
delta på annat sätt via, exempelvis via Skype/Teams/eller
motsvarande, om man kan resa kollektivt samt slutligen, om inget av
tidigare är fallet, om värdet av resan motiverar den klimatpåverkan
den medför.
Kommunstyrelsen beslutade vid beredningen av motionen, den 11
april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.

Föredragning
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor.
Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa kompletteras
med mer praktisk information som regelbundet bör vara aktuell och
relevant, detta för att förlänga livslängden på styrdokumentet som
sådant. Riktlinjerna pekar på fyra faktorer som bör beaktas vid val av
färdsätt inför tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad respektive
arbetsmiljö/säkerhet.

Beredning
Valkansliet har gått igenom de nya riktlinjerna och utifrån
valnämndens uppdrag att vara lokal valmyndighet med ansvar i
kommunen för frågor om val så föreslår valkansliet att valnämnden
inte har några synpunkter på remissen och därmed anse remissen
vara besvarad.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-26
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Diarienummer

VN 2021/0040

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-01

§ 14 Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter",
KS 2020/0863
Dnr VOO 2021/0600

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande avseende remissversion riktlinjer för resor i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-12-30.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-11-22 beslutat att skicka
upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor på remiss
till samtliga kommunens nämnder och styrelser, med svar senast den
28 februari 2022.

Yrkanden
Lundakvintetten yrkar bifall till förvaltningens förslag att avge
yttrande avseende remissversion riktlinjer för resor i enlighet med
tjänsteskrivelse 2021-12-30.

Underlag för beslut








Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30
Yttrande avseende riktlinjer för resor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-22 § 298
Lunds kommuns riktlinjer för resor (REMISSVERSION)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 133 Motion från
Karin Svensson Smith
Motion Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun 2019-1216
Riktlinjer för resor och transporter 2010-04-07

Beslutet skickas till
För kännedom: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-01

VOO 2022/0034

Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-01 klockan 17.00–19.55, Digitalt möte/Vård- och
omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Liv Severinsson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Martin Stensson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Susanne Fors (SD) tom § 3
Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Susanne Fors (SD), tjänstgör from § 4
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Cecilia Skoug (S)
Ibrahim Mohamad (S)
Gunilla Wahlberg (V)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 17
Marie Ekfors, kvalitetsstrateg, tom § 4
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 17
Linus Hesselbom, lokalsamordnare, tom § 11
Lars Öst, Vision, tom § 17
Gregorio Macario Hernandez, SSR, tom § 17
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 3
Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare, § 6
Karin Pettersson, IT-tekninker

Justerare

Pär-Ola Nilsson (S)

Paragrafer

§ 1–18, varav § 1, 7 och 12 är omedelbart justerade

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats för justering

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-01

VOO 2022/0034

Digita justering 8 februari 2022 kl. 12:00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Pär-Ola Nilsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-01

Paragrafer

§ 2–6, 8–11 och 13–18

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022-03-04

Tjänsteskrivelse
2021-12-30

1 (2)
Diarienummer

VOO 2021/0600
Birgitta Åkerson
Projektledare

Yttrande avseende riktlinjer för resor
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande avseende remissversion riktlinjer för resor i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-12-30

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-11-22 beslutat att skicka
upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för resor på remiss
till samtliga kommunens nämnder och styrelser, med svar senast den
28 februari 2022.

Underlag för beslutet








Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30
Yttrande avseende riktlinjer för resor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-22 § 298
Lunds kommuns riktlinjer för resor (REMISSVERSION)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 133 Motion från
Karin Svensson Smith
Motion Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun 2019-1216
Riktlinjer för resor och transporter 2010-04-07

Ärendet
Bakgrund
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas
idag av Riktlinjer för resor och transporter, vilka fastställdes 2010
och är i behov av revidering.
Kommunkontoret har 2021-11-22 tagit fram ett förslag till Lunds
kommuns riktlinjer för resor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns riktlinjer för
resor på remiss till samtliga kommunens nämnder och styrelser, med
svar senast den 28 februari 2022.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10a

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-12-30

2 (2)
Diarienummer

VOO 2021/0600
Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Utgångspunkten är att
alla resor i tjänsten ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Men
tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö/säkerhet ska också beaktas.
Nu gällande riktlinjer nämner utöver resor även inköp och transporter.
Kommunkontoret har dock gjort bedömningen att detta snarare hör
hemma i andra styrande dokument (inom området
inköp/upphandling). Förslaget styrdokument avser därför enbart resor
och har därmed också givits en något annan titel.1

Föredragning
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det är positivt att
riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå och att kompletterande
information ska finnas på intranätet. Förvaltningen är även positiv till
riktlinjernas fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför
tjänsteresa – miljö, tidsåtgång, kostnad respektive
arbetsmiljö/säkerhet. Att det tydliggörs att även arbetsmiljö/säkerhet
vägs in vid val av färdsätt bedöms viktigt.
Förvaltningen är sammanfattningsvis positiv till att nuvarande
riktlinjer för resor uppdateras utifrån nuvarande förutsättningar.

Beredning
Ärendet har beretts inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Tydliggörandet av att arbetsmiljö/säkerhet vägs in vid val av färdsätt
bedöms vara positivt för medarbetare och förtroendevalda med
funktionsnedsättning.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunkontoret har i tjänsteskrivelse 2021-11-03 bedömt att
förslaget inte medför ekonomiska konsekvenser.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Birgitta Åkerson
Projektledare

Beslutet skickas till
För kännedom: Kommunstyrelsens arbetsutskott

1

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
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Riktlinjer för resor
Lunds kommuns riktlinjer för resor gäller för samtliga medarbetare och
förtroendevalda i kommunen. Denna riktlinje ska även beaktas när resor
sker tillsammans med brukare, elever med flera. Riktlinjerna beskriver
vad som gäller vid samtliga resor i tjänsten både för dig som
medarbetare, förtroendevald och chef.

1 Innan du reser

Samverkan med andra organisationer och möten mellan människor är en
viktig del av Lunds verksamhet och bidrar till vår utveckling. Lund har
samtidigt högt ställda mål inom hållbarhet, som bland annat beskrivs i
Policy för hållbar utveckling i Lunds kommun, Lunds kommuns program
för ekologisk hållbar utveckling och Lunds kommuns program för social
hållbarhet. Innan du reser ska du därför ställa dig frågan om det finns
alternativ till fysiska möten. Kan resan till exempel ersättas med ett
digitalt möte?
Det finns fyra aspekter som ska räknas in när du ska ta ställning till om
och hur du reser:
•
•
•
•

Miljö
Tidsåtgång
Kostnad
Arbetsmiljö/säkerhet

På Lunds kommuns intranät finns mer information om dessa aspekter
inklusive försäkringar, reseräkningar och traktamenten.
Innan en resa bokas ska avstämning ske med närmaste chef utifrån
ovanstående aspekter.

2 Hur vi reser

Utgångspunkten är att alla resor i tjänsten ska ha en så liten
miljöpåverkan som möjligt men kostnadseffektivitet, tidsåtgång och
arbetsmiljömässiga-/säkerhetsaspekter ska också beaktas. De
prioriterade färdsätten för resor i tjänsten beskrivs i denna del.

2.1.1 Lokala resor inom Skåne och Köpenhamnsregionen
Överväg i första hand om det finns alternativ till fysiska möten. I andra
hand:
-

Gå eller cykla
Information om hur du bokar cykel finns på kommunens
intranät.
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-

Åk kollektivt - buss, tåg eller motsvarande
Om du ska åka bil, boka i första hand en bil från kommunens
fordonspool (du hittar mer information på Lunds kommuns
intranät). Är ni flera som ska till samma plats, samåk gärna*.

* Egen bil ska undvikas, närmsta chef beslutar om undantag. Resor under fem
km ersätts ej.

2.1.2 Resor utanför Skåne
Överväg i första hand om det finns alternativ till fysiska möten. I andra
hand:
-

-

Åk kollektivt
Välj tåg eller buss framför flyg så långt det är möjligt. Inrikes
resor görs i första hand med tåg eller buss om resan är under 60
mil enkel väg.
Om du ska åka bil, boka i första hand en bil från kommunens
fordonspool (du hittar mer information på Lunds kommuns
intranät). Är ni flera som ska till samma plats, samåk gärna*.
Annat färdmedel

Undantag från ovanstående medges av närmsta chef.

Resor bokas via kommunens upphandlade resetjänst.

*Egen bil ska undvikas, närmsta chef beslutar om undantag. Resor under fem
km ersätts ej.

2.1.3 Internationella resor
Vid utlandsresor ska du följa utrikesdepartementets råd 1. Hållbara
färdmedel ska prioriteras. Överväg att ta tåg eller buss före flyg,
framför allt vid resor inom norra Europa. Utlandsresor ska liksom
alla resor i tjänsten godkännas av närmsta chef, innan resan bokas.

3 Ansvar

3.1 Medarbetare/Förtroendevalda
Du som medarbetare/förtroendevald ansvarar för att undersöka om det i
första hand finns ett alternativ till att resa. Därefter ansvarar du för att
resor i tjänsten följer dessa riktlinjer och att du tagit hänsyn till miljö,
tidsåtgång, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet innan du bokar en resa.
Innan en resa bokas ska avstämning ske med närmaste chef. Så långt det
är möjligt ska du planera din resa i god tid och undersöka resealternativ.
3.2 Chef
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även under resor i tjänsten.
Du som chef ansvarar för att dina medarbetare känner till och följer
1

Se UD:s hemsida och/eller www.swedenabroad.se
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innehållet i dessa riktlinjer samt för dialog med dina medarbetare innan
en resa bokas. Du ska se till att dina medarbetare har grundläggande
kunskaper om kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Du
ska säkerställa att det finns förutsättningar att följa Lunds kommuns
riktlinjer för resor.

4 Uppföljning

Dessa riktlinjers efterlevnad ska följas upp vid intern miljörevision,
genom kommunövergripande indikator inom ramen för Lunds kommuns
program för ekologisk hållbar utveckling samt genom processen för
intern kontroll.
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