Resepolicy
Klimatfrågan är en nyckelfråga och Firma Margareta Ivarsson strävar efter att vara ett föredöme för
andra organisationer. Att satsa på miljön och medarbetarnas hälsa är viktigt för både individen,
företaget och samhället. Man blir effektivare när man slipper restid till möten, man mår bättre av att
kunna gå eller cykla till jobbet och man kan arbeta mer effektivt när man reser med tåg istället för då
man kör bil.

Syftet med resepolicyn är att:




minimera våra resors miljöpåverkan
alla tjänsteresor ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, med hänsyn tagen till
miljön, individuella behov och arbetseffektivitet
skapa en trygg och säker arbetsmiljö vid tjänsteresor

I praktiken innebär resepolicyn att:
1. möjligheterna att genomföra ett möte som distansmöte ska övervägas innan beslut fattas om
en resa. Dessutom ska flera möten och aktiviteter så långt som möjligt samordnas inom ramen
för samma resa.
2. om en resa ska genomföras ‐ i första hand gå eller cykla (t ex. inom staden)
3. i andra hand tåg och annan kollektivtrafik såsom buss och tunnelbana ev. kompletterad med
taxi ska användas. Om möjligt taxi med miljöcertifiering.
4. i tredje hand använda bil och då till platser som inte trafikeras av kollektivtrafik eller då
användande av kollektivtrafik skulle medföra stora tidsförluster. Först ska möjligheter till
samåkning undersökas och om inte det fungerar hyrs miljöbil. Med miljöbil menas de som
Gröna Bilister (www.gronabilister.se) rekommenderar. Körningen ska genomföras med så
kallad ”sparsam körning”.
5. flyg i princip aldrig ska användas som transportmedel för inrikes resor eller resor till Oslo och
Köpenhamn. Istället bör nattåg användas.
6. resebeställning ska göras med god framförhållning
7. i möjligaste mån välja miljö‐ och klimatmärkta anläggningar vid konferenser och tjänsteresor.
Genom att förenkla för att jobba hemma kan man göra både miljön och medarbetarna en tjänst. Det
blir då färre pendlare i rusningstid och ökad livskvalitet. Firma MI har därför kontoret i anslutning till
ägarens bostad.

Underleverantörer
Att engagera och ställa krav på underleverantörer gör att budskapet om ökad miljöhänsyn sprids och
manar till initiativ. I förlängningen skapar detta en god händelsekedja. Varje underleverantör till Firma
MI ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat
sätt i enlighet med ovan beskrivna resepolicy. Denna policy gäller alla resor som företas i tjänsten och
som betalas av Firma Margareta Ivarsson och den ska finnas tillgänglig på företagets webbplats.
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