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Rese- och mötespolicy Västra 
Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen, hädanefter kallat VGR, är en av Sveriges största arbetsgivare 

med uppdraget att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur resurser brukas på ett hållbart sätt. Det är en 

förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. Det innebär att vi 

har ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan och att agera som ett föredöme. 

För att minska våra tjänsteresor ska en avvägning mellan digitalt och fysiskt möte göras. 

Om mötets karaktär och ändamål kräver att deltagare befinner sig på samma plats kan man 

i andra hand överväga ett fysiskt möte, även om det skulle innebära tjänsteresor. 

När det är nödvändigt att planera och genomföra möte som innebär att deltagarna behöver resa 

ska plats och tid för möte anpassas för att öka deltagarnas möjlighet att i första hand gå, cykla 

eller resa med kollektivtrafik. I andra hand kan regionens fordon nyttjas. För förtroendevalda 

gäller kollektivtrafik och andra hand privat fordon. Vid möten ska VGR:s egna lokaler nyttjas. 

Endast i undantagsfall ska externa lokaler nyttjas. 

En tjänsteresa ska ske så resurseffektivt som möjligt med hänsyn till trafiksäkerhet, 

miljöaspekter och ekonomi. Hänsyn ska tas till den resandes individuella förutsättningar och 

behov. Om externa leverantörer av lokaler, resor och logi måste användas, ska dessa alltid 

bokas via VGR:s upphandlade leverantörer. 

Vid längre resor utanför västra Götaland ska tåg eller buss väljas, flygresor får endast 

genomföras då andra alternativ inte är rimliga. Vi följer svensk lagstiftning under 

tjänsteresor, både inom Sverige och utomlands. 

Policyn omfattar tjänsteresor inom VGR:s verksamheter och andra resor som sker på 

uppdrag av VGR. Resor mellan hem och placeringsort är en arbetsresa och omfattas inte av 

policyn. Då resor till och från arbetet har en stor klimatpåverkan uppmuntrar VGR till ett 

hållbart resande även till och från arbetet. VGR ska arbeta för att ge förutsättningar för 

hållbar arbetspendling där vi har verksamheter 

Policyn gäller för anställda och förtroendevalda vid tjänsteresor och möten och omfattar 

VGR:s samtliga nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag. 

Policyn är beslutad av regionfullmäktige. Policyn kompletteras och förtydligas med 

regiongemensamma riktlinjer beslutade av regionstyrelsen samt kan kompletteras ytterligare 

med regiongemensamma och förvaltningsspecifika rutiner och anvisningar. 


