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BOKAT - Rese- och mötespolicy för
Stockholms stad (KS 2019/1410). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden
beslutar:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen
Robert Olsson
Kulturdirektör

Johanna Lidén
Tf. stadsarkivarie

Sammanfattning
I budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rese- och mötespolicy för Stockholms stad, som styr stadens
arbete för mer klimatsmarta resor och möten.
Förvaltningarna välkomnar att rese- och mötespolicy har tagits
fram. Speciellt vill vi framhäva betydelsen av att arbeta med
videoburna möten och att säkerställa att rätt tekniska lösningar
finns för att möjliggöra denna mötesform.
Vidare välkomnar förvaltningarna att inriktningen för möten och
konferensen i första hand ska förläggas till stadens egna lokaler.
Dock behövs det här förtydligande om hur stadens egna lokaler
ska tillhandahållas. Förvaltningen efterfrågar här tydlighet och
rutiner om huruvida stadens egna lokaler bör hyras ut till
varandra eller lånas utan ersättning.

Underlag för beslut
Remiss från kommunstyrelsen, rotel I, av BOKAT – Rese- och
mötespolicy för Stockholms stad, som inkom 2019-10-02.
Remisstiden sträcker sig till 2020-01-03.
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UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
I budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rese- och mötespolicy för Stockholms stad, som styr stadens
arbete för mer klimatsmarta resor och möten. Policyn utgör en
del av Stockholms stads arbete för att vara en klimatsmart stad,
och för att vara fossilbränslefri organisation 2030.
Kommunfullmäktige har dessutom tidigare fattat beslut om att
samtliga nämnder och styrelser ska ha direktiv om att minska
tjänsteresor med flyg inom sina respektive verksamheter.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har dessutom ansvar för att
-alla medarbetare och förtroendevalda ska känna till
innehållet i policyn för tjänsteresor och möten
-alla medarbetare och förtroendevalda ska ha kunskaper om
vilka distansmötestjänster staden erbjuder
-besluta om och årligen följa upp tjänsteresor.
Stadens rese- och mötespolicy ska vara kortfattad och konkret,
och ska inte innehålla alltför detaljerade regler och anvisningar.
Med fördel kan dock respektive nämnd eller bolag ta fram mer
detaljerade rutiner utifrån sin verksamhets behov och
förutsättningar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben inom
kulturförvaltningen tillsammans med utvecklingsstaben på
Stadsarkivet.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet välkomnar att rese- och
mötespolicy för Stockholms stad har tagits fram.
Speciellt välkomnar vi att staden mer och mer försöker använda
videoburna möten. Dock behöver man från staden lägga kraft på
att sätta en standard för vad som krävs för att få det att fungera.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet anser att inriktningen för att
möten och konferensen i första hand ska förläggas till stadens
egna lokaler är bra. Dock behövs det här förtydligande om i
vilken form som stadens egna lokaler ska tillhandahållas, om
stadens egna lokaler ska hyras ut till varandra eller lånas utan
ersättning. Förvaltningarna välkomnar en tydlig rutin för
uthyrning av lokaler inom stadens verksamheter.
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Vid val av färdsätt anser kulturförvaltningen och Stadsarkivet att
även arbetstidsåtgången behöver vägas in vid korta resor. Skäl
som till exempel lång restid i kombination med åtaganden som
inte alltid går att styra över utifrån en egen planeringshorisont
kan göra att taxiresa kan vara mest rationellt.

Bilagor
1. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: Rese- och mötespolicy
(KS 2019/1410)
2. Följebrev BOKAT - Rese- och mötespolicy för
Stockholms stad

