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RU 11.4 Mötes- och resepolicy för Region
Uppsala
Till Mötes- och resepolicy för Region Uppsala tillhör LUL 11.4 Bilaga 1, Tillämpning av Region Uppsalas
resepolicy

Alla möten och resor ska vara så kostnadseffektiva som möjligt med hänsyn taget till en trygg och
säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Region Uppsala ska vara ett
föredöme genom att ta ansvar för samtliga medarbetare och framtida klimat.
Varje förtroendevald och medarbetare ansvarar för att policyn efterlevs vid mötes- och
reseplanering som sker inom tjänsten och betalas av Region Uppsala. Alla berörda ska förstå
vikten av ett säkert och miljöanpassat resande och hur vi alla genom vårt handlande kan bidra till
en säkrare och mer miljöanpassad trafik.
Möten på distans gäller inte för möten med regionfullmäktige eller nämndsammanträden.
Den mötesansvarige
När möten planeras gäller följande:
 Digitala möten ska alltid prioriteras.
 Den som inte har möjlighet att resa till mötet ska om möjligt erbjudas att delta via
distansmöte.
 Planera möten så att resande deltagare i första hand kan välja kollektivt resande med
avseende på tid och plats.
 Visa hänsyn till mötesdeltagarnas familjeliv och andra sociala faktorer som resor i tjänsten
kan innebära en påfrestning för.
 I första hand förlägga möten i Region Uppsalas egna lokaler.
Mötesdeltagaren
Vid tjänsteresor ska:
 Alltid när så är möjligt gång, cykel, tåg och buss väljas före bil och flyg.
 Tåg eller buss alltid väljas före flyg för resor under 55 mil.
 Möten och resor vara så kostnadseffektiva som möjligt med hänsyn taget till en trygg och
säker arbetsmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan.
 Körning med privatbil i tjänsten undvikas.
 I första hand medelklasshotell med ett aktivt miljöarbete väljas.
Chefen
Samtliga chefer ansvarar för att medarbetare känner till och följer policyn och tillhörande
riktlinjer.
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