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Redovisning av undantag från beslut om riktlinjer för
resor och transporter 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010-04-07 antagit riktlinjer för resor och
transporter, vilka gäller för anställda i Lunds kommun.
Undantag från dessa riktlinjer ska motiveras och anmälas i respektive nämnd. En sammanställning av undantagen ska redovisas
årligen i nämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för resor och transporter.

Barnets bästa
Detta ärende berör ej barn och ungdomar.

Ärendet
Redovisning för 2018
Egen bil i tjänsten
Lunds kommun kräver inte att eget fordon ska användas i tjänsten.
Undantag ska beslutas av ansvarig nämnd. Utbildningsnämnden har
delegerat dessa beslut till respektive verksamhetschef.
- Inga delegationsbeslut har anmälts under perioden.
Ersättning utgår inte för resor under fem kilometer med egen bil i
tjänsten. Undantag, som kan avse tid upp till helår, medges av
närmaste chef. Undantagen motiveras och anmäls i nämnden.
-Chefen och de båda biträdande cheferna för Modersmålscentrum
har beviljat undantag från bestämmelsen för 25 st modersmålslärare
för resor mellan olika skolor på grund av schematekniska skäl under
läsåret 2018/19.
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Resor utanför Skåne
Den som ska åka till Stockholm ska i första hand resa med tåg.
Undantag medges av närmaste chef. Undantagen motiveras och
anmäls i nämnden.
- Under 2018 har en anmälan om undantag inkommit avseende
personal inom utbildningsförvaltningen.
Motivering: Tåg skulle innebära en resa på sju timmar och en extra
övernattning. Av personliga och arbetsmässiga skäl är det inte
möjligt att välja detta färdsätt.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

lägga redovisningen av undantag från beslut om riktlinjer för
resor och transporter 2018 till handlingarna.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Stewe Löfberg
Nämndsekreterare

