










































































































































































































Riktlinjer 

När avstånden ökar och dessa alternativ inte längre är rimliga så skall 
kollektiva färdmedel övervägas innan poolbil eller enhetsknutna bilar väljs. 

Vid samtliga resor med bil skall samåkning eftersträvas. 

Val av annat färdmedel än ovanstående såsom privat- eller hyrbil samt taxi 
och flyg ska endast ske i undantagsfall och godkännas av chef i förväg. 

Privat bil kräver att bilen uppfyller de miljö- och säkerhetskrav som ställs 
på fordon som används i tjänsten, se bilaga 1 (Miljö- och säkerhetskrav på 
fordon som används i tjänsten). Ersättning för användandet av privat bil i 
tjänst utges i enlighet med avtalet BIA. 

Parkeringsbot ersätts inte av Nyköpings kommun. 

Privat motorcykel eller moped får inte användas i tjänsten utifrån 
trafiksäkerhet. 

6 Rekommendationer för olika färdmedel 

Cykel. Vid val av cykel som färdmedel så har kommunen en cykelpool där 
man kan låna cykel vid behov eller om man inte vill använda sin egna. 
Cykelhjälm ska användas eftersom det markant minskar risken för skador om 
olyckan är framme 

Buss. Buss är ett smidigt sätt att resa och även ett bra miljöval. För resa inom 
Nyköping eller Sörmland nyttjas Sörmlandstrafikens stadsbussar och 
landsbygdstrafik. Sök resa på Sormalandstrafiken.se. 
Kommunen är knuten till företagsabonnemang inom Sörmlandstrafiken och 
biljetter köps direkt i appen av den som ska resa och resan faktureras 
verksamheten. Rutin för köp av resa finns på IN 

Bil. Resor med bil bör endast ske i undantagsfall för korta resor (upp till 5 
kilometer) då särskilda skäl finns. Vad som är särskilda skäl avgör ansvarig 
chef. För längre resor kan bil vara ett alternativ till kollektivtrafik om den totala 
tidsvinsten uppgår till minst 1 timma. Poolbil eller enhetsknutna bilar skall 
användas i första hand. 
När bil används skall man samåka om möjlighet finns för att minska 
miljöbelastningen. Även körsättet har påverkan på miljön så använd ett 
sparsamt körsätt ( ex växla upp tidigt, kör på så hög växel som möjligt, köra 
med jämnt gaspådrag) 

Tåg. Välj tåg i första hand vid långa resor. För att få billiga biljetter ska 
bokning ske i så god tid som möjligt. Resan bokas genom det bolag som 
kommunen har avtal med. Rutin kring bokning finns på IN. 

Taxi. Taxi skall användas sparsamt. Då kollektivtrafik saknas och då restiden 
förkortas avsevärt eller vid resor med mycket bagage kan det vara befogat 
med taxi. 
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