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Rutin för resor – samlad info till förtroendevalda 

 

Årskort på X-trafik inklusive SJ-tåg inom länet 

För resor inom länet samt till/från Sundsvall är det mest flexibelt att använda de 

bokningsbara årskort som finns i bilbokningssystemet. 

Årskortet gäller för resor med X-trafik samt för resor med SJ-tåg inom länet, samt 

till/från Sundsvall. De bokningsbara korten hämtas och lämnas tillbaka i 

nyckelskåpet i stadshuset. En person kan resa på varje kort. Korten är 
subventionerade för att uppmuntra till flexibelt och prisvärt resande med 

kollektivtrafik (100 kr per bokning).  
 
För att göra en bokning behöver du inloggningsuppgifter till bilbokningssystemet 

på intranätet. 

Kontakta bilpoolsansvarig för mer information: 
 

Tel: 0278-258 75 

E-post: pauli.sepanaho@bollnas.se 

 

 

Företagskort på X-trafik 

I första hand bör de bokningsbara årskorten användas för regionala resor med tåg 

och buss (se ovan).  

I kundcenter i stadshuset kan du även låna ett företagskort som gäller för resor med 

X-trafiks bussar och X-tåg inom länet. Kortet gäller även för resor med buss och X-
tåg till Sundsvall, samt för resor med buss till Falun. Dessa resor debiteras 

kommunen i efterhand. Flera personer kan resa på ett företagskort. 

Notera på ”biljetten” vem som åkt och i vilket ärende. Ange kostnadsställe för din 

resa (ex zz-POL för kommunstyrelsens politiker). 

 

 

Boka tåg och hotell via BIG Travel resebyrå 

Kontakta vår leverantör för resor/boende via telefon eller mail: 

Tel: 0651-140 55 

E-post: ljusdal@bigtravel.se 

 
Ange kostnadsställe för din resa (ex zz-POL för kommunstyrelsens politiker). 
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Boka fordon från kommunens bilpool 

I de fall det inte fungerar att åka kollektivt kan du boka ett av bilpoolens fordon 

som är placerade vid ”parkering Gutenberg” nära stadshuset. För att göra en 

bokning behöver du inloggningsuppgifter till bilbokningssystemet. Nyckeln hämtas 

och lämnas i ett nyckelskåp i stadshuset. 

Kontakta bilpoolsansvarig för mer information. 

Tel: 0278-258 75 

E-post: pauli.sepanaho@bollnas.se  

 

 

 
 

 

 
 

Tillsammans arbetar vi utifrån resepolicyn  

för hållbara transporter i kommunen! 
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