
   
   

Tur och retur i Kristianstad 
- manusförslag och storyboard för informationsfilm 

om kommunens reseriktlinjer 



      
      

  
 

       

      
       

Gruppen: 

- Nä nu måste jag sticka, jag har 
möte med Kalle borta på rådhuset 
vid klockan tio. 
- Jaha men ska du verkligen ta din 
bil då? Har du inte koll på 
reseriktlinjerna? (skämtsamt) 
- Eh nej det är kanske lite dåligt
med det. Men aja, jag måste kila 
nu! 



     
    

 

Bakåtspolning &  intro: 

- Vi tar det från början! Här 
kommer en snabbguide till 
reseriktlinjerna i Kristianstads 
kommun. 



     

 
      
        

   
   

Presentatör: 
- Riktlinjerna för resor och möten 
gäller alla resor du gör under 
arbetstid. 
Och det riktlinjerna säger är kort 
och gott att du ska tänka på miljö, 
säkerhet och kostnadseffektivitet 
när du planerar din vardag. 

• Miljö 
• Säkerhet 
• Kostnadseffektivitet 



     
    

       
    

      
 

Presentatör  forts: 
- Men vad betyder det egentligen? 
Den generella regeln är att välja 
de tre K:na i första hand: knopp, 
kropp och kollektivtrafik, samtidigt 
som du ska försöka undvika bil 
och flyg. 



     
     

    
   

   
     

      
        
       

 
    
    

  

Cykel: 
- Att prioritera knopp och kropp 
innebär att du i så hög 
utsträckning som möjligt reser 
mentalt, genom videomöte och 
andra digitala lösningar, eller tar 
dig fram genom att promenera
eller cykla. Detta är särskilt viktigt 
för resor som är 3 km eller kortare: 
då är det gång eller cykel som 
gäller! Kommunen har både 
vanliga cyklar och elcyklar, plus 
hjälmar och regnkläder som du 
kan låna. 



      
     

     
    

      
    

Buss: 
- Ska du resa lite längre inom 
kommunen så ska du välja 
kollektivtrafik i första hand. Det 
finns rabattkort/resekort som du 
kan låna. Prata med din närmsta 
chef om hur du går tillväga. 



       
    

     
     

    
    

     
     

     
   

 

Bil: 
- I de fall du måste ta bilen så är 
det viktigt att komma ihåg att det 
är skillnad på bil och bil! 
Kommunens bilar går på biogas 
eller el och ska därför alltid 
användas i först hand. 
Egen bil får bara användas när 
inget annat rimligt alternativ finns. 
Och det kostar, eftersom din 
verksamhet får betala en extra 
avgift utifrån kommunens 
klimatväxlingssystem. 
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Tåg Bil Flyg 

Koldioxidutsläpp 
Kristianstad - Stockholm 

Flyg: 
- Samma avgift finns även för 
flyget, som släpper ut mycket 
koldioxid jämfört med tåg och bil. 
Så när du ska göra längre resor, 
välj gärna tåg eller buss. Eller se 
om du kan delta digitalt istället. 



Summering: 
- Ja  det var  lite  om  reseriktlinjerna  i 
Kristianstads  kommun.  Och  skälen  
till  att vi har  de  här  riktlinjerna  är  
flera,  men  framförallt  är  det  för  att  vi  
ska  kunna  uppnå  våra  klimatmål  
och samtidigt s kapa  en  säkrare  och 
hälsosammare stadsmiljö. Idag står  
kommunens  tjänsteresor  och  
transporter  för  över  X  procent av 
våra koldioxidutsläpp  som  
organisation.  
Så  kom  ihåg:  - Under  3  km  är  det  
cykel  och  promenad som g äller.  -För  
längre resor, välj kollektivtrafik eller  
kommunens  egna  miljöbilar. 

• Under  3  km:  cykla  och  gå 
• Längre  resor:  kollektivtrafik  och  

kommunens  egna  miljöbilar 



    
      

  
 

        

       
    

Gruppen: 
- Nä  nu  måste jag sticka, jag har 
möte med Kalle borta på rådhuset 
vid klockan tio. 
- Ja okej, då ses vi senare! Men det 
ser ut att börja regna, så glöm inte 
regnkläderna. 
- Nej då, jag är förberedd på allt! 
*klappar på ryggsäck och ler* 



Kom ihåg!  
Du är en del av lösningen och en viktig  

inspiratör för andra. 

Tack för att du reser hållbart! 

Avslutning: 



Filmen  är  en  del  av  Fossilbränslefria  
kommuner  2.0,  med  stöd  av  Europeiska  

regionala utvecklingsfonden och  
Länsstyrelsen  Skåne. 

Finansiering: 




