Reser organisationerna hållbart?

En granskning av tio större organisationers resepolicyer samt tips om vad en organisations
resepolicy bör innehålla
Bilagor

Brukshundsklubben
Resepolicy
Billigaste ressätt
Resor som bekostas av Svenska Brukshundklubbens ska göras på, för förbundet, billigast möjliga sätt.
Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är möjligt.
Resor ska göras med allmänna kommunikationsmedel, vilket menas tåg 2:a klass eller buss. Flyg
tillåts för Gotlandsdistriktet samt resor överstigande 70 mil enkel resa.
Undantag
Flygresa eller resa med egen bil godkänns i de fall detta är det billigaste transportmedlet.
Till och från flygplats eller station
Transport till och från flygplats eller tågstation ska ske med buss eller andra allmänna
kommunikationsmedel. Taxiresor får endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i förväg av
ansvarig handläggare på förbundskansliet.
Boka resa
Biljetter och biljettrekvisition vid centrala arrangemang bokar du själv genom vår resebyrå. Uppgifter
om resebyrån och beställningskoder för det aktuella centrala arrangemanget får du från din
handläggare på förbundskansliet.
Resersättning
Resa som du bokat på annat sätt redovisar du till förbundkansliet på Svenska Brukshundklubbens
blankett för reseräkning eller utbetalningsunderlag (tjänstehund). Kvitto på utlägget bifogar du
tillsammans med blanketten.
Reskostnader ersätts med
- faktiska kostnader för färd med allmänna kommunikationsmedel
- enligt statliga normer för bilersättning (skattefri) för närvarande 18:50 kr per mil
- faktiska merkostnader mot kvitto, till exempel parkering
För utbetalning krävs
- att förbundskansliet får din reseräkning eller ditt utbetalningsunderlag (tjänstehund) senast
10 dagar efter din resa eller arrangemang
- att beloppet överstiger 50 kr
- uppgifter om ditt bankkonto

Byggnadsarbetareförbundet
Policy vid resor
Resor är ett naturligt inslag i Byggnads verksamhet och resekostnaderna utgör en väsentlig del av
våra totala kostnader. Dessa är i hög grad påverkbara och därför är det viktigt att genomföra och
administrera resorna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och sträva efter billigaste pris.
Därför har en resepolicy fastställts som gäller samtliga anställda på Byggnads förbundskontor,
regioner och uppdragstagare för resa i tjänsten. Målsättningen är att hitta en balans mellan den
enskilde resenärens behov i form av bekvämlighet, säkerhet, effektivitet och fritid/familjeliv och
Byggnads krav på kontroll av resekostnaderna.
Resepolicyn ska ses som ett levande dokument som hela tiden förändras varefter vi drar lärdom av
såväl interna som externa kunskaper.
Resepolicyn ska även vara ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt och säkert resande och
skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö vid tjänsteresor. I tillägg till denna policy
finns resereglemente. Om några av policyns och/eller resereglementets krav skulle strida mot
varandra ska du prioritera enligt följande ordning:
1. Personlig säkerhet
2. Kostnadseffektivt resande
3. Miljömässig hänsyn
När en längre resa företas bör inte hela förbundets/regionens ledning åka med samma avgång/flight
och särskilt inte nyckelfunktioner med samma roll.
För att vi ska nå våra högt ställda mål och hantera våra tjänsteresor på bästa möjliga sätt krävs att
samtliga anställda följer övergripande riktlinjer enligt nedan. I tillägg till detta finns ett
resereglemente med detaljerad information som separat dokument.
Övergripande riktlinjer:
 Möjligheterna att genomföra ett möte som distansmöte (video- och telefonmöte) ska
övervägas innan beslut fattas om en resa.
 Sammanträdestider ska om möjligt planeras så att deltagare som reser till mötet kan utnyttja
möjliga rabatter och undvika övernattning.
 Vid resa med egen bil eller taxi ska samåkning eftersträvas.
 Vid resor med tåg ska biljetter i 2:a klass i första hand utnyttjas.
 Flygresor bokas i ekonomiklass.
 Du ska alltid sträva efter att det totala priset på resan blir så lågt som möjligt, även om det
innebär att du måste frångå något av det som nämns ovan. Den personliga säkerheten väger
dock tyngst.
 Du ska säkerställa att använd resebyrå och resebolag har kollektivavtal.
Du är tillsammans med behörig chef ansvarig för att ditt resande sker i enlighet med dessa regler
samt att planera resandet inom ditt område, så att varje resa blir kostnadseffektiv.

IFK Göteborg
CSR-policy
CSR-policyn ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i föreningen,
som bygger på delaktighet och engagemang.
CSR-arbetet omfattar alla medarbetare och alla delar inom IFK Göteborgs verksamhet.
Vi tillämpar våra etiska riktlinjer och andra styrdokument inom föreningen.
Våra värderingar:
Kamratskap
Föreningens kamratskap bygger på omtanke, ärlighet och respekt – för alla. Vi är folkets lag och
omfamnar de som delar våra värderingar, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning eller
sexuell läggning.
Passion
Vårt arbete ska kännetecknas av engagemang och glöd. Både för små och stora uppgifter.
Professionalism
Vår förening ska utvecklas löpande och styra mot visionen. Därför är det viktigt att vi gör vårt yttersta
varje dag.
Vår vision
IFK Göteborg ska vara Nordens mest framgångsrika fotbollsförening. Både på och utanför planen.
§1 IFK Göteborgs stadgar
Föreningen har som grundsats att verka i enlighet med idrottens mål, och skall inriktas på att
utveckla individer positivt i såväl fysiskt och psykiskt som kulturellt avseende.

Socialt ansvar
Vi tar ansvar för våra värderingar, vår vision och vår grundsats att verka i enlighet med idrottens
mål, genom att:
 Följa våra etiska riktlinjer
 Levandegöra uppförandekoden
 Aktivt arbeta med hälsa och frågor som rör jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter
 Skapa en hälsosam arbetsmiljö som bidrar känsla av trygghet och delaktighet hos de anställda
 Tillämpa tydlig och transparent kommunikation och uppföljning
 Värdera våra samarbetspartners hållbarhetsarbete

Miljöansvar
Vi påverkar miljön både direkt och indirekt.

Vi tar ansvar för vår påverkan genom att:



aktivt och kontinuerligt arbeta med att minska vår energianvändning
vid val av resmål, transportmedel och vid inköp ta hänsyn till miljöprestanda och rättvist
handlande.
aktivt och kontinuerligt arbeta med restproduktshantering genom hushållning av resurser,
återvinning samt källsortering
Arbeta för att färdigställa Miljödiplomeringen på Kamratgården
Arbeta för att miljömärka våra events
Värdera våra samarbetspartners hållbarhetsarbete






Ekonomiskt ansvar



Säkra ekonomisk tillväxt i relation till vårt sociala ansvar och vårt miljöansvar.

Lantbrukarnas Riksförbund
Resepolicy
1 Inledning
LRF-koncernens policy för tjänsteresor är till för att förtydliga vad som gäller vid resor i tjänsten så att
resorna är säkra, kostnadseffektiva samt klimat- och miljöanpassade.
Tjänsteresor med bil och flyg står dock för en betydande del av LRF-koncernens totala CO2-utsläpp.
För att minska klimatpåverkan måste flyg- och bilresor i större utsträckning ersättas med tåg.
Vi ska fortsätta resa men innan vi reser ska vi dock alltid ställa oss frågorna: Är resan nödvändig eller
kan den ersättas med ett telefon- eller webbmöte? Hur många behöver resa? Kan vi kombinera olika
ändamål och arbetsuppgifter vid samma resa?
2 Bakgrund
Att mötas är en viktig del av vår verksamhet. Ibland innebär möten att vi måste resa. Vi reser för att
träffa varandra och lösa gemensamma arbetsuppgifter. Vi reser också för att besöka kunder,
medlemmar och samarbetspartners samt för att utbilda oss och delta i konferenser.
3 Syfte
LRF ska sträva efter att resa på ett så klimatsmart sätt som möjligt, vilket denna policy ska vara en
vägvisare för.
En tjänsteresa ska följa LRFs reseregler och vara:
•
•
•

Kostnadseffektiv En tjänsteresa ska planeras och företas på ett så kostnads- och
arbetseffektivt sätt som det är möjligt med hänsyn taget för dig som medarbetare.
Klimat- och miljöanpassad En tjänsteresa ska planeras och genomföras så att påverkan på
miljön minimeras med avseende på koldioxidutsläpp.
Säker En tjänsteresa ska ske på ett säkert sätt.

Det är viktigt att vi använder oss av de avtal vi träffat med leverantörer för att resan ska bli så säker
och kostnadseffektiv som möjligt. LRF Samköp har tagit fram en reseguide där aktuella leverantörer
och avtal finns. Se länk för mer info…. Tillsammans kan vi uppnå målen genom att ha god
framförhållning, planera våra resor väl och välja lämpligaste färdmedel.
Tidigare låg LRFs reseregler i ett separat dokument men är nu en del av LRF koncernens resepolicy
3.1 Vad är en tjänsteresa?
Med tjänsteresa avses en resa som företas i arbete. Vissa tjänsteresor berättigar till traktamente och
beskrivs i LRF koncernens policy för traktamente. (läs mer här).
4 Reseplanering
Syftet med reseplaneringen är att vi ska resa kostnadseffektivt och klimat- och miljöanpassat.
Planering och framförhållning är två nyckelord för att effektivisera resandet. I planeringen ingår att
medarbetare tillsammans med chef bedömer om resan är nödvändig.
Resan är till exempel inte nödvändig om den kan ersättas med en telefon- eller webbmöte. Det ingår
även i planeringen att bedöma hur många som behöver åka. I planeringen ingår också att försöka
samordna flera uppdrag på samma resa samt att planera samåkning vid resa med bil som hyrbil, egen
bil och taxi.
Framförhållning i resandet innebär att medarbetaren själv bokar sin resa eller informerar
resebyrån/leverantören om resan i så god tid som möjligt. Framförhållning leder till att leverantören

eller resebyrån på bästa sätt kan erbjuda möjlighet till prisnedsättningar samt även reservera plats på
färdmedel och hotell till rimlig standard.
5 Val av färdmedel
Vid val av färdväg och färdmedel ska den totala resekostnaden vägas mot
• miljöbelastning
• värdet av tidsvinst
• förlorad arbetstid
• andra omständigheter i det enskilda fallet.
En helhetsbedömning av samtliga föreliggande omständigheter får avgöra vilket alternativ som skall
väljas.
5.1.1 Miljöhänsyn
Med hänsyn till miljön ska telefon- och/eller webbmöte väljas i första hand. Transportmedel ska
sedan väljas i nedan ordning. För att välja flyg krävs chefs godkännande.
Transportmedel för längre resor väljs i följande prioritetsordning: 1) Tåg 2) Buss 3) Bil som drivs med
el, biogas, raps och etanol (Kat A-B i Milersättning) 4) Bil som drivs med diesel eller bensin. 5) Flyg
5.2 Tåg
Tåg är det färdmedel som ger minst miljöpåverkan. En längre tjänsteresa ska alltid övervägas att
genomföras med tåg. Tågresa godkänns i första klass om det finns en avsikt att arbeta på tåget,
observera villkoren. I övrigt väljs andra klass.
5.3 Bil
Egen bil: Vid resa med egen bil utgår ersättning med de belopp som anges i Milersättning.
Hyrbil: Hyrbil kan väljas i stället för allmänna kommunikationsmedel om totalkostnaden blir lägre, till
exempel genom uppnådd tidsvinst. När hyrbil väljs ska det alltid vara en miljöbil. Av Resguiden och
LRF Samköps avtal framgår vilka hyrbilar- och hyrbilsföretag som ska väljas i första hand. För
information om så kallade Förmåns- och Bruksbilar, se LRF-koncernens bilpolicy.
5.4 Taxi:
När resan sker med taxi ska det vara en miljötaxi i den mån det är möjligt. De flesta taxibolag har
detta.
Taxi får utnyttjas: a. När resan görs på en färdsträcka som inte trafikeras av färdmedel i reguljär trafik
b. I stället för spårvagn, tunnelbana eller buss i lokaltrafik mellan klockan 22 och 06. c. När det av
andra skäl är nödvändigt till exempel vid betydande tidsvinst, tungt bagage eller liknande.
5.5 Båt
Vid båtresor får egen hytt nyttjas.
5.6 Allmänna kommunikationer
Allmänna kommunikationer används för resa på förrättningsorten respektive till och från
flygplats/järnvägsstation och dylikt. Finns det flygbuss eller tåg till flygplatsen ska det utnyttjas. För
transporter till och från Arlanda Flygplats används Arlanda Expresståg.
5.7 Flyg
Flygresor får endast nyttjas när:
• tidsvinsten är betydande
• eller när färdsträckan är minst 50 mil enkel väg med tåg.
• eller när särskilda skäl föreligger (godkänns av chef)

Exempelvis bör resor Stockholm– Sundsvall t&r, Stockholm–Jönköping t&r, Stockholm–Göteborg t&r
företas med tåg. Där valmöjlighet finns ska du normalt välja ekonomiklass eller lågprisbiljetter. För
vidare information, se Resguiden.
5.8 Cykel
Använd gärna cykel i resor med kortare avstånd.
5.9 Logi/Hotell
Anpassa val av hotell efter affärsuppdraget. Hotell upptagna i Resguiden ska användas i första hand
och bokning görs via Samboka.
Logikostnad ersätts enligt hotellräkning. Om rummet delas med någon som inte har rätt till
ersättning för logikostnad, ska kostnaden anses utgöra 75 procent av rumspriset. Vid privat logi utgår
nattraktamente.
6 Godkännande av tjänsteresa
Tjänsteresa ska godkännas av närmaste chef. Den enhet inom koncernen som kallar till ett möte
svarar också för resekostnader och traktamente, om inte annat anges i kallelsen. I kallelsen ska också
om möjligt anges kostnadsställe och kostnadsbärare.
7 Resebyrå och leverantörsavtal
7.1 Resebyrå:
LRF har avtal med Ticket Biz som resebyrå. Här hittar du information och telefonnummer.
7.2 Leverantörsavtal:
Med ett leverantörsavtal avses ett avtal som LRF Samköp träffat med en leverantör av resor (t ex
SAS) om ett visst pris och tillhörande villkor. Alla LRF Samköps avtal finns bokningsbara via Ticket
Biz/Samboka. Vilka leverantörer LRF har framgår av Resguiden.
7.2.1 Beställning/Bokning
Resebyrån Ticket Biz ska alltid användas för bokning av resa. I första hand bokar du din resa genom
självbokningsverktyget Samboka, här bokar du enkelt hotell, tåg, flyg, hyrbil och marktransporter
(flygtaxi, flygbuss, Arlandaexpress). För komplicerade resor ringer eller mejlar du till Team LRF på
Ticket Biz. Avvikelse från att boka genom Ticket Biz - då särskilda omständigheter råder - ska beslutas
vid varje resetillfälle av närmaste chef. Ev tjänsteresor som inte går att boka genom resebyrån bokas
av resenären själv och kostnaden ersätts genom utlägg i reseräkningsrutinerna.
8 Traktamente
En anställd som är på tjänsteresa har ofta vissa ökade levnadskostnader i samband med sin resa.
Traktamentet är avsett att täcka dessa kostnader.
9 Betalkort
För tjänsteutlägg bör företagsupphandlat privatkort användas. Vouchers och fakturering till LRF
liksom reseförskott ska endast användas i undantagsfall.
10 Reseräkning
När resan avslutats ska reseräkning omedelbart upprättas. Reseräkning och underlag för sådan måste
vara komplett inkluderande kvitton för utlägg, tydliga tidsangivelser etc.
Vid ofta förekommande tjänsteresor lämnas reseräkning per den sista varje månad eller då resan
pågått över månadsskifte per den dag då resan avslutats. Reseräkning gällande föregående
kalenderår inlämnas senast i januari direkt påföljande år. De traktaments- och reseregler som gäller
vid utbetalningstillfället måste av skatteskäl tillämpas.

Utbetalning av reseräkningar sker via lönesystemet en gång per månad.
11 Bonus
Alla typer av lojalitetsprogram och förmåner som lämnas i samband med tjänsteresan från till
exempel flygbolag och hotell, ska komma LRF till godo.
12 Årskort
Årskort på tåg eller flyg ska i normalfallet införskaffas till den som reser så mycket i tjänsten att det
för LRF blir ekonomiskt lönsamt att köpa årskort i jämförelse med andra biljetter. Till resor i tjänsten
räknas inte resor mellan bostaden och arbetet. Årskort beställs via Ticket Biz. För att få ut ett årskort
ska en försäkran undertecknas om att årskortet endast får användas för resor i tjänsten. Blankett för
detta hittar du här Årskort kan därutöver, efter överenskommelse med närmsta chef, inköpas av LRF
till den som till exempel har dyrbara resor mellan bostaden och arbetet. I sådant fall dras årskortets
belopp med 1/12 av dess värde, månadsvis, från nettolönen. Avdrag i deklarationen, för resor mellan
bostaden och arbetet, sker enligt skattelagstiftningens regler.
13 Tjänstereseförsäkring
Vid tjänsteresa är du som medarbetare försäkrad genom en speciell reseförsäkring, vilken bekostas
av arbetsgivaren. Denna försäkring omfattar alla tjänsteuppdrag utanför det ordinarie tjänstestället.
Vid fråga om försäkringen eller vid skada kontaktar du LRFs försäkringsmäklare Willis AB,
kontaktperson Anneli Sjöberg, tel 08-454 34 24.
Försäkringscertifikat lämnas ut till alla medarbetare som företar resor i utlandet. Kortet garanterar
att gällande försäkring finns samt upptar telefonnummer för service. Kortet finns hos respektive
HR/Personalavdelningen.
14 Visering och vaccinationer
Aktuell information om krav på visering finns på www.ud.se.
Resebyrån kan ombesörja visering och andra legaliseringsärenden.
Vaccinationer utförs genom företagshälsovården.
15 Säkerhet och restriktioner
I frågor om säkerhet gäller LRFs säkerhetspolicy. Några särskilda punkter poängteras nedan.
Antalet nyckelpersoner som i tjänsten reser med samma transportmedel skall vara begränsat.
Vid resor med cykel i tjänsten bör cykelhjälm alltid användas.
Användning av mobiltelefon och bärbar dator ska ske med beaktande av LRFs säkerhetsregler.
Mobiltelefoner och bärbara datorer är särskilt stöldbegärliga och måste därför skyddas extra. De ska
exempelvis inte lämnas obevakade i bilar.
Mobiltelefonens pinkod måste vara aktiverad. Bärbara dator ska vara försedd med så kallat
hårdvarulösenord, som förhindrar obehörig inloggning i datorn, samt vara försedd med godkänd
stöldmärkning. Hårdvarulösenord och stöldmärkning läggs in av LRFs IT-funktion.
16 Uppdatering och beslutsordning
Förändringar, uppdateringar ska ske i enlighet med Styrdokument för koncernövergripande policyer.

Lärarnas Riksförbund
Resepolicyn gäller för alla som reser i tjänst eller på uppdrag av förbundet. Policyn innehåller
information om rutinen för just din resa när du bokar hotell, färdmedel och regler kring traktamente.
Nedan förklaras olika begrepp:
Förrättning

Uppdrag som utförs av en förtroendevald på plats utanför den vanliga
verksamhetsorten.

Tjänsteresa

Uppdrag som utförs av en anställd utanför den vanliga
verksamhetsorten.

Vanliga
verksamhetorten

Ett område inom ett avstånd av 50 km från tjänsteställe/bostad.

Tjänsteställe

Den plats där förtroendeman/anställd utför huvuddelen av sitt arbete.

Endagsförrättning

Förrättningsresa som inte innefattar övernattning. Förrättningen sker
utanför den vanliga verksamhetsorten.

Flerdygnsförrättning

Förrättningsresa som innefattar en eller flera övernattningar.
Förrättningen sker utanför den vanliga verksamhetsorten.

Traktamente

Ersättning för ökade levnadskostnader i samband med
flerdygnsförrättning.

Researvode

Ersättning för endagsförrättning.

Fria måltider

Måltider som ni blir bjudna på under förrättningen.

Kurser

Förbundet anordnar kurser/seminarium för förtroendevalda/anställda.
Dessa kan vara i förbundets regi eller så anlitas externt företag.

Resor
Förbundet betalar ersättning för t ex tåg, flyg eller andra kommunikationsmedel. Kostnader för resan
utbetalas mot reseräkning/uppdragsredovisning och alla kostnader ska styrkas med kvitto.
Reseräkningen/uppdragsredovisningen ska attesteras av för kostnadsställets attestansvarig.
Alla resor ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Vid val av färdmedel ska hänsyn tas till tidsåtgången,
miljöaspekterna och den totala kostnaden. Traktamente, eventuellt logi och anslutningsresor såsom
flygbussar och Arlanda Express ska räknas in i totalkostnaden.
Resa till lägsta totalkostnad ska i regel väljas.
Attestansvarig ska tillfrågas vid tveksamheter.
Vid resor mellan orter som har snabba tågförbindelser t ex Stockholm-Göteborg, StockholmSundsvall bör tåg väljas av miljöskäl.
Bokning av resor
Resekostnaden kan minskas genom att
 boka via Internet
 välja billigaste biljettyp
 resa biljettlöst
 utnyttja eventuell rabatt för tidig bokning

Mer information om bokning av resor finns i Lärarnas Riksförbunds reserutiner som finns på,
www.lr.se.
LR genomför med jämna mellanrum upphandling av resebyrå. Aktuell resebyrå som förbundet anlitar
finns på, www.lr.se.
Vår resebyrå ansvarar enligt avtal för att varje bokning sker i enlighet med denna policy och är
instruerad att rapportera eventuella avvikelser. Vid bokning av resa måste korrekt kostnadsställe,
undergrupp och ev. aktivitetskod anges. För att erhålla korrekt kostnadsställe, kontakta närmaste
chef/attestansvarig.
Tåg
För tågresor gäller 2 klass, men om billigare biljettyp finns ska denna väljas. Vid resa med nattåg
gäller egen kupé med dusch och toalett.
För förbundsstyrelsen gäller att tågresa i 1 klass kan väljas.
Anställda kan åka 1 klass om särskilda skäl finns och arbetet så kräver. Detta ska i förväg godkännas
av närmaste chef.
Flyg
Kostnaden för flyg varierar mellan olika flygbolag och biljettyper. Lägsta biljettpris ska i regel väljas.
Taxi
Resa med taxi ersätts om resan är motiverad med utgångspunkt från tungt bagage eller att allmänna
kommunikationsmedel saknas. Taxiresa inom tullarna i Stockholm ersätts endast om attestansvarig i
förväg. Bil
Egen bil får användas istället för tåg om detta ger lägre kostnad. Anställda ska i förväg få egen bilresa
godkänd av närmaste chef/attestansvarig. Milersättning utgår enligt Skatteverkets regler eller enligt
särskilt reglemente.
Hotell
Hotellrum natten före uppdrag vid förrättning/tjänsteresa och kurs/seminarier bekostas av Lärarnas
Riksförbund i följande fall:
 om detta i förväg är godkänt av attestansvarig
 om det inte är möjligt att hinna fram i tid med tåg eller flyg
 om resan från bostaden måste påbörjas före kl. 06.00
 om det blir billigare med hotellrum och tåg dagen före än flyg samma dag
Under flerdygnsförrättning ska övernattning kunna medges om det möjliggör för ombud att delta i
de samlade aktiviteterna som kursen eller konferensen innehåller.
Researvode
Researvode utgår vid endagstraktamente med belopp enligt bilaga. Researvodet är skattepliktigt.
Avdrag för fria måltider ska göras i reseräkningen. Vid kurser utgår inte researvode.
Traktamente
Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten står förbundet för logikostnad och
traktamente. Ordnar den förtroendevalde/anställde själv sin övernattning utgår ett nattraktamente
enligt Skatteverkets regler.
Avdrag för fria måltider ska göras i reseräkningen. Vid kurser utgår inte traktamente.

Utomlands
Tjänsteresa
Vid förtroendemans/anställds tjänsteresa utanför Sverige ersätter förbundet med skattefritt
traktamente enligt Skatteverkets normalbelopp. Normalbelopp för olika länder fastställs av
Skatteverket för varje nytt år. Avdrag för fria måltider ska göras i reseräkningen.
Kurser för förtroendevalda
Vid kurser utomlands ersätter förbundet med reducerat skattefritt traktamente enligt Skatteverkets
normalbelopp.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Bifoga underlag som styrker ditt löneavdrag t ex kopia av lönespecifikation eller intyg från ditt
lönekontor till aktuell reseräkning.
Bilaga till ” Resepolicy för förtroendevalda och tjänstemän i Lärarnas Riksförbund”
Varje år justeras bilagan till denna resepolicy med av Skatteverket beslutade belopp för
traktamenten, schablonbelopp och reduceringar.

Naturskyddsföreningen

Bilaga 1
Implementering av Miljöpolicy för Naturskyddsföreningens rikskansli
- stöd för efterlevnad
/…/

Resor
Principer
Naturskyddsföreningens rikskansli skall minimera antalet tjänsteresor och framför allt de med
betydande miljöpåverkan, ex. flyg. Dessutom ska det strävas efter att minimera miljöpåverkan från
övrigt resande som sker inom ramen för föreningens verksamhet där rikskansliet står för kostnaden.
Telefonmöten, videokonferenser eller liknande skall eftersträvas för att undvika resande. Det gäller
såväl vid interna möten som när vi deltar/medverkar på externa arrangemang. Dessutom tillämpas
flextid och viss möjlighet till distansarbete.
Rikskansliet skall verka för att anställda och de uppdragstagare som anlitas i så liten utsträckning som
möjligt använder bil i tjänsten och endast efter att ha övervägt alternativa färdmedel. De
parkeringsplatser föreningen hyr utanför kansliet i Stockholm är enbart avsedda för besökande samt
vid frakt av material till arrangemang och dyl. i tjänsten. Naturskyddsföreningen ska ej ha
tjänstebilar. Den som har anledning, mer än högst tillfälligt, att resa med bil i tjänsten skall gå en kurs
i miljöanpassat körsätt.
Tillämpning
Principer för resor skall tillämpas vid alla resor som betalas av Naturskyddsföreningens rikskansli
såsom tjänsteresor, resor till och från stämmor, riksstyrelsens, expertrådets, inhyrda föreläsares,
traineers och medlemmars resor m.m.
På kansliet i Stockholm ska minst en cykel finnas till utlåning. Till cykeln skall också en hjälm finnas
som skall användas vid lån av cykeln. På kansliet i Göteborg finns i dagsläget inget behov av en
lånecykel utan utlåning sker mellan kollegor vid behov.
I första hand ska spårbundna transportmedel väljas. När det ej är möjligt gäller kollektiva färdmedel
(t.ex. buss och båt).
Flyg får endast användas då den totala restiden för enkel resa med andra färdmedel än flyg
överstiger åtta timmar. För resor som inkluderar övernattning i resandet (t.ex. nattåg eller färja) får
flyg endast användas om den totala restiden överstiger 16 timmar enkel resa. Hänsyn får även tas till
anslutningstider och tid borta från hemmet.
Bil får ej användas i tjänsten med vissa undantag (inventeringar i fält och fältexkursioner, kollektiva
färdmedel finns ej, tidsvinsten med bil jämfört med kollektiva transportmedel överstiger 2 timmar).
Vid dessa undantag får fordon som släpper ut mer än 120 g/km ej användas. När hyrbil används bör
bilar som släpper ut 90 g CO2/km användas.
Taxi får ej användas om ej giltigt motiv finns. Anslutningsresor till tåg eller flyg får endast ske med
taxi eller egen bil om alternativ ej finns eller frakt av arbetsmaterial kräver så. Det gäller även
föreningens medlemmar och internationella besök när rikskansliet står för kostnaden.
Giltiga motiv (utöver ovan nämnda gällande anslutningsresor):
- Säkerhetsskäl (enligt Globala avdelningens regler)
- Språksvårigheter i kombination med nytt/okänt resmål
- Tidig/Sen ankomsttid efter lång resa
Viktigt att tänka på:





I den mån resan betalas eller arrangeras av extern part ska Naturskyddsföreningen verka för
att reseprinciperna så långt som möjligt tillämpas även i dessa fall.
En miljömässigt bättre resa kan kosta mer.
Bokning av resor ska i första hand ske via de resebyråer Naturskyddsföreningen har
avtal/samarbete med för att kunna ha kontroll på de CO2-utsläpp som kansliets resande
förorsakar. Om annan resebyrå måste anlitas krävs OK från avdelningschef och att resebyrån
kan registrera CO2-utsläpp för varje resa och minst årsvis avrapportera denna uppgift till
Naturskyddsföreningen.

Resebyråer vi har avtal/samarbete med:
- SJ
- American Express
- Tranås Resebyrå
Ansvar för tillämpning vilar på den som utför resan. Den som är ansvarig för ett arrangemang
ansvarar för att uppmana deltagarna att välja ett bra sätt att resa utifrån miljöpolicyn. Chefer har
stort ansvar för att minska kansliets resande genom verksamhetsplanering och uppmuntrande av
videokonferenser etc.
Om det finns behov av att göra avsteg från reseprinciperna krävs avdelningschefens godkännande.
Ansvarig för arrangemang (t.ex. höstkonferens och riksstämma) ska informera medlemmar om de
reseprinciper som gäller när rikskansliet står för resekostnaden.
- inga engångsartiklar (glas, tallrikar, pappershanddukar etc.)
- ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat
- användning av miljömärkta produkter (tvål, rengöringsmedel etc.)
- inget flaskvatten
- byta till el märkt med Bra Miljöval
- skicka över lista med tips (se separat dokument)
Godkända miljömärkningar för konferensanläggningar:
Svanen Green Key
Godkända miljömärkningar hotell och vandrarhem:
Svanen Green Key
Boenden med avtal/rabatt:
Rabatt på alla Scandic genom FRII, uppge bokningskod D559868778.
Ansvar för tillämpning vilar på den person som gör bokningen eller den som står som ansvarig för
konferens, möte eller annan sammankomst. Gäller såväl vid bokning av konferens-/möteslokal som
vid bokning av övernattning.

/…/

Riktlinjer för tjänsteresa utomlands
- Sammanställning av Naturskyddsföreningens resereglemente
Inledning
Denna manual vänder sig till den personal på Naturskyddsföreningen som gör tjänsteresa utomlands.
Syftet med dokumentet är att på ett sammanhållet sätt presentera alla de frågor som behöver
besvaras inför, under och efter tjänsteresa utomlands. Samma regler ska gälla för all personal på
Naturskyddsföreningen oavsett avdelningstillhörighet.
För val mellan transportmedel vid tjänsteresa hänvisas till kansliets miljöpolicy.

Beslut om resa
Alla tjänsteresor ska vara beordrade d.v.s. godkända av närmsta chef innan resa påbörjas.
Avdelningschef fattar beslut om medarbetares tjänsteresor. Kanslichef, eller dennes ställföreträdare,
fattar beslut om avdelningschefers tjänsteresor.
Till ansökan om tjänsteresa ska bifogas information om syftet med resan, förrättningsorter,
avresedatum och hemkomstdatum, preliminärt program med uppgifter om vilka som ska besökas
och deras kontaktuppgifter budget och eventuellt ansökan om övertidsersättning.
Inom globala verksamheten fattas resebeslut i och med ett C-kontobeslut via mejl ställt till
avdelningschefen som returnerar med ett godkännande (ok). Till C-kontobeslutet bifogas de underlag
som chefen behöver för att godkänna ansökan om tjänsteresa.
Vad gäller kontering inom verksamhet finansierad av Sida så ska monitoringresor för
projektuppföljning konteras på B-konto 222 40 (Nord/Syd programmet) medan andra resor till
möten, konferenser o dyl. ska konteras på B-konto 222 30 för s.k. samverkan i Nord.

Bokning av resa
Naturskyddsföreningen ska sträva efter att minimera miljöpåverkan från det resande som sker inom
föreningens olika verksamhetsområden. Grundprincipen är att miljöpåverkan genom resande ska
hållas så lågt som möjligt. Som Sveriges största natur- och miljöorganisation är det viktigt att
föreningens resande kan försvaras och att det går att följa upp miljöpåverkan av resandet.
Telefonmöten, videokonferenser eller liknande ska eftersträvas för att minska negativ miljöpåverkan
av Naturskyddsföreningens verksamhet. Anställda ska uppmuntras till ett mer miljöanpassat resande
till och från arbetet. (Kansliets miljöpolicy, bilaga 1 sid 2)
Naturskyddsföreningen har som mål att besöka samarbetsorganisationer i Syd och Öst en gång per
år. Ett led i att minimera negativ miljöpåverkan i samband med monitoringresor till
samarbetsorganisationer i Syd är att personal som arbetar inom den globala verksamheten
koordinerar sina organisationsbesök sinsemellan. Chefen på avdelningen för global samordning
ansvarar för att i början på varje kalenderår upprätta en plan för monitoringresor till alla
samarbetsorganisationer. Denna plan ska finnas tillgänglig på intranätet för alla avdelningar. Det är
acceptabelt att en handläggare på avdelningen som inte är expert inom ämnesområdet genomför
organisationsbesök för annan kollegas räkning1. Härigenom kan kostnaderna för monitoring minska
och växthuseffekter av flygresor begränsas.
Bokning av resor ska i första hand ske via den resebyrå som Naturskyddsföreningen har avtal med
för att kunna ha kontroll över de CO2-utsläpp som vårt resande förorsakar2. Om annan resebyrå

1

Den för verksamhetsområdet ansvariga handläggaren bör besöka sina samarbetsorganisationer åtminstone vartannat år.
Tranås Resebyrå som både är expert på internationella resor till Syd och årsvis rapporterar koldioxid-, kväveoxid- och
svaveldioxidutsläpp per flygresa per person.
2

anlitas krävs att den kan registrera CO2-utsläpp för varje resa och minst årsvis återrapportera denna
uppgift till Naturskyddsföreningen. (Kansliets miljöpolicy, bilaga 1 kap 1)
Vid beställning hos resebyrå ska B-konto och kontaktperson anges. Om resor beställs genom
American Express bör också C-konto anges eftersom faktura inte skickas per varje beställd resa utan
sammantaget per månad för hela kansliet.
Vid bokning av resa genom Tranås Resebyrå ska s.k. Raptim-intyg medföras av den anställde. Raptim
är en världsvid organisation som drivs på ideella grunder vars syfte är att verka för bättre och
billigare resor för de som reser i biståndssyfte. Raptim är samfundsägt och startades i Italien 1949
men har idag sätet i Holland. Tranås Resebyrå har en rad specialavtal med olika flygbolag och kan
erbjuda förmånliga villkor genom Raptim-biljetter. Det kan gälla såväl priset, som högre
bagagefrivikt, fri ombokning etc. Flygbolaget kan kräva att man uppvisar sitt Raptim-intyg i samband
med incheckning eller ombordstigning. (Mall finns på intranätet under kansli, mallar/blanketter,
Raptim).
Bonuspoäng: Registrera gärna bonuspoäng för resor. Bonuspoäng från tjänsteresor får inte användas
privat utan ska i första hand användas till att betala tjänsteresor. Om detta inte är möjligt ska, där
resebolaget ger den möjligheten, poängen doneras till en av den anställda vald
välgörenhetsorganisation.
I det fall ledighet/semester förläggs i anslutning till en tjänsteresa ska alla eventuella merkostnader
betalas av den anställde. Om ledigheten medför en omväg eller ett resestopp, ska den del av
resekostnaden som är merkostnad jämfört med kostnaden för enbart tjänsteresan betalas av den
anställde.

Bokning av hotell
Ett möjligt sätt att hitta lämpligt hotell är att fråga samarbetsorganisationen. Prisklass kan skilja
avsevärt om hotellbokningen avser huvudstad/stor stad eller landsbygden. Vid bokning av hotell ska
både säkerhet och standard vägas in. Vid val av hotell (prisklass och standard) bör den anställda väga
in faktorer såsom hiss, möjlighet att betala med kreditkort, tillgång till internetuppkoppling,
möjlighet till frukost/kvällsmål på hotellrestaurant m.m. Vid besök i Syd är vanligtvis fyra- och
femstjärniga hotell inte aktuella eller lämpliga bokningsalternativ för Naturskyddsföreningen. Under
speciella omständigheter kan ytterligare hänsyn behöva vägas in t.ex. om internationell konferens är
förlagd till högstandardhotell kan bokning av sådant alternativ ändå anses acceptabelt (nätverkande,
påverkansarbete, datainsamling, tidsskäl m.m.).

Lokala transporter i landet
Miljöaspekter, säkerhetsaspekter och tidsaspekter ska vägas in vid val av färdsätt i landet. I många av
länderna i Syd är det ur säkerhetssynpunkt inte lämpligt att åka buss utan sällskap av kollega från
samarbetsorganisation. När taxi anlitas ska bara sådan taxi som inte tar upp andra resenärer längs
med färdvägen väljas.
Kostnadsersättning för lokala transporter erhålls bara om den anställde kan uppvisa någon form av
kvitto. I de fall inget taxikvitto utfärdas kan en av chauffören underskriven verifikation upprättat av
den resande godtas. Om partnerorganisationen organiserar fältresa för Naturskyddsföreningens
personal bör bensinkostnaderna ersättas, alternativt kostnaderna för bilhyra.
Naturskyddsföreningens egen personal får inte hyra bil i tjänsten. Vid behov av bilhyra är det bästa
alternativet att samarbetsorganisationen ordnar bilhyran och att Naturskyddsföreningen ersätter sin
partner. Bensin-/biluthyrningskvitto ska i båda fallen bifogas reseräkningen.
I många av samarbetsländerna saknas utbyggda järnvägar. Inrikesflyg är den enda möjligheten att på
kort tid hinna besöka verksamheter som erhåller stöd och som befinner sig långt från huvudstaden. I
dessa fall kan flyg bli ett nödvändigt transportmedel inom landet. Tids- och säkerhetsaspekter ska
vägas in när inrikesflyg väljs framför andra alternativ t.ex. interregionala busslinjer.

Mobiltelefoni
Mobiltelefoni är ett viktigt redskap för att kunna genomföra sitt uppdrag på tjänsteresa utomlands.
Normala mobiltelefonikostnader i tjänsten ersätts av Naturskyddsföreningen. Om mobiltelefonen är
operatörsbunden går det oftast inte att använda ett lokalt inhandlat SIM-kort till telefonen. Därför
blir minutkostnaderna höga vilket ska beaktas vid användande av mobiltelefoni. I samband med
tjänsteförättningar som innebär onormalt mycket telefonnyttjande t.ex. vid bevakning av
internationella konferenser, förhandlingar och dylikt bör andra alternativ värderas t.ex.
hyra/låna/köpa en mobiltelefon i landet. Den anställda är skyldig att avaktivera funktioner i
mobiltelefonen som t.ex. data-roaming, mobildata etc. i utlandet. Sådana onödiga internetkostnader
får annars betalas av den anställde.
För att vara säker på att mobiltelefonen går att använda i det land som ska besökas bör den anställda
kontrollera att mobiltelefonen är kompatibel med landets nätverk. I Sverige används GSM-nät med
frekvensen 900 och 1800 MHz. I USA och Kanada fungerar bara mobiltelefoner anpassade för
mobilnätet GSM 1900. Även i Argentina, Brasilien, Mexico och Korea krävs 1900 MHz-nät.
Frekvensbandet 850 MHz används i många länder i Sydamerika. (Källa: www.telia.se)
Värt att komma ihåg är att ta med en reseadapter så att mobiltelefonen går att ladda på plats. Kom
ihåg att Sydafrika har unika elkontakter.
Under tjänsteresa har den anställda rätt till betalda telefontjänster motsvarande fem minuters
samtal till sin familj per dygn. (Kansliets mobiltelefonpolicy, 2011-12-02) Obs! Budgetera för
samtalskostnader i resebudgeten.

Representationskostnader
Naturskyddsföreningen i egenskap av medlemsbaserad idéburen miljöorganisation ska generellt vara
mycket restriktiv med representationskostnader.
Föreningens pengar kommer i princip antingen från våra medlemmar och givare eller från
skattebetalarna (Sida-pengar och enskilda statsbidrag). Därför är det extra viktigt att vi hanterar dem
ansvarsfullt.
Ur personalhandboken (under övrigt, alkohol):
Grundregeln är att kansliets representation och övriga sammankomster ska vara alkoholfria.
Föreningen betalar inte för alkohol eller tobak. Med alkohol menas här drycker som är starkare än
folköl.
Undantagen är:
Extern representation
- Den som i måttlig omfattning vill dricka alkohol eller nyttja tobak i samband med
representation, är inte förbjuden att göra det, men det sker i så fall på egen bekostnad
- Det är viktigt att den man representerar emot inte får intrycket att föreningen bekostar
alkoholen eller tobaken
Representation med utländska gäster, t.ex. samarbetsorganisationer eller andra utländska
organisationer följer Naturskyddsföreningen Sidasregler som är formulerade:
- ”För samtlig representation gäller att kostnader för tobak och starksprit inte ersätts, men att
kostnader för vin och öl i rimliga mängder ersätts. När vin eller öl serveras ska alltid
alkoholfritt alternativ erbjudas.”
Vid utländsk representation gäller för Naturskyddsföreningens egen personal:
- När traditionen i det land vars organisation vi representerar emot, är att bjuda på vin/öl till
maten, betalar föreningen för ett måttfullt alkoholintag (en mellanöl eller ett glas vin, aldrig
starksprit) i samband med måltid även för den anställda.
Alkoholintaget ska alltid ske med sunt förnuft och måttlighet.

Alkoholkonsumtion vid t.ex. personalfest sker på egen bekostnad och initiativ och ska präglas av
måttfullhet.

Säkerhetsfrågor
Inför varje utlandstjänsteresa - med undantag för Europa och Nordamerika - ska den anställda ta
med sig uppgift om adress och telefonnummer till ambassad (svensk eller EU-ambassad, konsulat,
generalkonsul eller honorärkonsulat) i det aktuella landet samt informera sig om säkerhetsläget i
landet. Naturskyddsföreningens personal ska följa de rekommendationer som UD utfärdar (UD:s
reserekommendationer/UD avråder från resor) Vid en krissituation ska svenska ambassaden
omedelbart kontaktas för att få säkerhetsinstruktioner och för att ambassaden ska känna till att
Naturskyddsföreningens personal befinner sig i landet. Detta är viktigt för att vid politisk oro eller
naturkatastrof komma med på beredskapslistan för eventuell evakuering.
Varje anställd som har tjänsteresa till utlandet ska ha gått igenom pappret ”Hot och riskbedömning
för utrikes tjänsteresor” (finns på intranätet under kansli, instruktioner, riskanalys vid tjänsteresor)
och vidtagit alla åtgärder på checklistan
När det gäller smittsamma sjukdomar följer vi UDs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och våra medarbetare reser i arbetet till de länder som UD eller Folkhälsomyndighetens inte avråder
ifrån. Om man som anställd inte vill utföra en sådan resa krävs en saklig motivation.

Försäkring
På intranätet under kansli finns en flik som heter ”Försäkring”. Där finns specifikationer för det
försäkringsskydd och de villkor för tjänsteresa som Naturskyddsföreningen tecknat för sin personal.
Försäkringsnumret är SP 146 94.
Försäkringsnumret ska du alltid ha med dig när du reser. Det finns flera sätt att ha det:
- Du kan skriva ut ”information till partnerorganisation” som finns på intranätet under
kansli, försäkringar
- Det finns ett plånbokskort som man kan ha med sig på resan. Kortet finns hos Jonas
Romson.
- Du kan ladda ner ett elektroniskt reseförsäkringskort till din mobil på:
https://pass.if.eu/s/leXKQ. Har du en Android- eller Windows-baserad telefon behöver
du en app som stödjer Passbook (IF rekommenderar Passwallet).
På infolappen och plånbokskortet står följande och motsvarande text på engelska:
Skada ska anmälas till If så snart som möjligt, www.if.se. Naturskyddsföreningens försäkringsnummer
är SP 146 94. Stöld, rån och överfall ska polisanmälas i det land det inträffar. Polisintyget ska skickas
till If. Vid tveksamheter eller svårare akut sjukdom/olycksfall eller hemtransport ska alltid If
Assistance kontaktas. De har öppet dygnet runt.
Tel: +46 8 792 73 33

Telefax: +46 8 792 80 70

Mail: if-assistance@if.se

Resa i USA: I USA ska du även vända dig till Health System International, Tel: +1 317 806 2000.
Resa i EU: Inom EU är det numera mycket viktigt att ha med sig erforderligt Europeiskt
sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Har man inte intyget med sig och blir akut sjuk riskerar
man att få betala sjukvården själv.
Att tänka på om du råkar ut för någon olycka: Sök alltid läkare på platsen för att få din skada
dokumenterad. Det är mycket svårt att få rätt ersättning från försäkringen om man inte ha en sådan
dokumentation.

Reserapport
Efter avslutad utlandsresa som SIDA-finansierats ska reserapport skrivas och bifogas reseräkningen.
Detta gäller alla som reser på detta sätt. Varje chef ansvarar för att följa upp att varje medarbetare
har lämnat in reserapport och att den sparats på Intranätet.
Personal som reser med finansiering av Sida ska spara reserapporterna på Globala
avdelningen/Projektdokument under respektive samarbetsorganisation med klassificering
”Reserapport” under dokumenttyp.
Reserapporten ska vara kort och koncis och inrikta sig på avvikelser från planerad verksamhet,
resultat, risker d.v.s. vara analytisk och/eller reflekterande och gärna innehålla rekommendationer.
Reserapporten är det dokument som ska kunna påvisa att den miljöpåverkande flygresan trots allt
har varit av stor vikt för kvalitetssäkringen av den globala verksamheten.

Betalning av kostnader i utlandet
Naturskyddsföreningen har avtal med Swedbank om personliga kreditkort (Visa Business Card).
Krediten uppgår till 50 000 SEK. Ansökan om kreditkort sker via ekonomienheten. Globala
verksamhetens personal som reser mycket bör använda detta kreditkort eftersom föreningen slipper
hantera reseförskott, den anställde inte behöver ligga ute med egna medel och risken för skimming
av det privata betalkortet undviks. För att modellen med Swedbanks kreditkort ska fungera och
minimera risken att den anställde ska behöva lägga ut pengar själv för tjänsteresan bör den anställda
omedelbart lämnar in sin reseräkning och reserapport vid hemkomst.
För säkerhets skull är det bra att ha med ett extra privat kreditkort om något skulle hända med Visa
Business-kortet från Swedbank.

Reseräkning
Reseräkning ska lämnas in på särskild blankett för attest senast 10 arbetsdagar efter det att
tjänsteresan avslutats. Betalning för utlägg i samband med tjänsteresa betalas ut samtidigt med
månadslönen. För att garantera detta måste även reseräkningar och verifikationer vara
ekonomiavdelningen tillhanda senast den 3:e varje månad (personalhandboken).
Eventuellt oredovisat förskott medför att den anställde inte kan beviljas ytterligare reseförskott.
Utgifter i utländsk valuta räknas om efter den växelkurs till vilken den har köpts. För den som har
betalat utgifter med kredit- eller betalkort gäller den kurs som kortföretaget har tillämpat.
(Arbetsgivarverket, Centrala avtal 2005:5)
Kvitton på utlägg ska sorteras i logisk ordning, numreras och häftas på A4 papper samt om det avser
många kvitton, förses med överskådlig innehållsförteckning så att personaladministratören utan
minsta besvär kan granska inkomna reseräkningar.
Endast utlägg med verifikation kan ersättas av Naturskyddsföreningen. Därför bör den anställda ta
med kvittensblock i de fall en betalning inte kan bekräftas med ett kvitto t.e.x vid taxiresor. Vid
representation ska namn på vilka som bjudits skrivas på kvittos baksida samt vilken organisation
personen representerar. Till reseräkningen bifogas också underlag som visar den växlingskurs som
gällt för utgifter i utländsk valuta.
Reseräkning lämnas in för attest till närmsta chef som därefter vidarebefordrar till personalenheten.

Restidsersättning, resetillägg, traktamente, övertid, kompledigt
Se personalhandboken under resor och under mertid/övertid.

Etiska regler vid tjänsteresa utomlands
Medarbetare vid Naturskyddsföreningen har i anställningsavtalet följande text som avser lojalitet,
förtroende och diskretion:

”Förhållandet mellan arbetsgivaren och tjänstemannen grundar sig på ömsesidig lojalitet och
ömsesidigt förtroende. Tjänstemannen ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intresse. Full
diskretion ska iakttas såväl inåt som utåt i organisationens/föreningens angelägenheter.”
All form av köp av sexuella tjänster är förbjudet i samband med tjänsteresor utomlands. Med köp
avses inte bara kontantköp utan även privat bistånd i form av betalningar av räkningar, skolavgifter
osv. i utbyte mot sexuella tjänster. Den anställde ska undvika all form av kontakt med organiserad
brottslighet, alltifrån köp av billiga kapitalvaror på svarta marknaden till sådant som har att göra med
s.k. trafficking (människohandel).
Naturskyddsföreningens personal ska i samband med besök hos t.ex. samarbetsorganisation där ett
ekonomiskt förhållande föreligger, inte ta emot gåvor eller andra förmåner. I den mån mindre gåva
bör tas emot av kulturella skäl, ska denna tas hem till föreningen för utlottning.
Vid utlandsresor ska den anställda, liksom i övrig verksamhet, vara uppmärksam på risker för
korruption och ta upp eventuella iakttagelser med avdelningschef så fort som möjligt vid hemkomst.
(Se även Antikorruptionspolicyn antagen september 2010).
Uppförandekod för Naturskyddsföreningens anställda vid kansliet återfinns i bilaga 1.

Övrigt
Vid monitoringresa bör personalen från globala avdelningen besöka ambassaden och/eller Sidakontoret och informera om den verksamhet som Naturskyddsföreningen stödjer i landet.

-----------------------------------------------------------------------------

Uppförandekod
Uppförandekod för personal anställd på Naturskyddsföreningens kansli

Inledning
Uppförandekoden gäller all personal som är anställd på Naturskyddsföreningens kansli. Krav på
konsulter styrs av Naturskyddsföreningens Riktlinjer för upphandling av tjänster. Nedan följer utdrag
ur föreningens olika policyer och riktlinjer som tillsammans utgör den uppförandekod en anställd ska
följa.

Miljöfrågor
Naturskyddsföreningens verksamhet har fokus på natur- och miljöfrågor vilket återspeglas i den
Miljöpolicy som är antagen 2014.

Utdrag:
”Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme, leva som vi lär och bidra till att rädda naturen,
skydda människors hälsa och främja global solidaritet. Detta uppnår vi genom hög kompetens,
ständiga förbättringar och att vi vid varje enskilt beslut minimerar vår miljöpåverkan.”

Inköp
Naturskyddsföreningen har en Inköpspolicy, 2014

Utdrag:
Kansliets inköpspolicy utgår från följande fem grundkrav:
1. Överväg om inköp överhuvudtaget ska göras! Särskilt gäller detta inköp av varor, men även
vid tjänsteupphandling ska vi noga väga nyttan mot kostnaden och fråga oss om upphandling
av extern tjänst är motiverad.
2. Välj alltid de resurseffektivaste produkterna och tjänsterna.
3. Köp alltid miljömärkta produkter och i möjligaste mån rättvisemärkta.

4. Köp inte produkter som innehåller eller i sin framställning eller distribution, använt kemikalier
upptagna på REACH’s kandidatförteckning.
5. Inköpsförfarandet ska vara objektivt, affärsmässigt och ske i konkurrens.
Varje medarbetare som hanterar inköpsfrågor ska föregå med gott exempel och visa att man genom
ett miljöinriktat inköpsbeteende av varor och tjänster tar ett steg närmare ett hållbart samhälle och
främjar en hållbar konsumtion.

Korruption
Naturskyddsföreningen tar bestämt avstånd från alla former av korruption. Detta ska återspeglas i
såväl anställdas som riksföreningens förtroendevaldas agerande. Naturskyddsföreningen har en
Antikorruptionspolicy antagen september 2010. Policyn innebär följande:

Utdrag:
Naturskyddsföreningens förtroendevalda och anställda ska hantera befogenheter samt ekonomiska
och materiella tillgångar som anförtrotts dem under största ansvar gentemot medlemmar, givare och
skattebetalare.
Förtroendevalda och anställda ska inte utnyttja sin position inom Naturskyddsföreningen för att
skapa någon form av vinning för egen skull eller otillbörlig vinning för annan part.
Förtroendevalda och anställda ska i samband med besök hos t.ex. samarbetsorganisation eller i
kontakter med leverantörer, där ett ekonomiskt förhållande föreligger, inte ta emot gåvor eller andra
förmåner. I den mån mindre gåva bör tas emot av kulturella skäl, ska denna som huvudregel
överlämnas till föreningen för utlottning.
Förtroendevald och anställda ska inte delta i aktiviteter, grupperingar eller dylikt med avsikten att
uppnå personlig vinning och därmed på ett otillbörligt sätt utnyttja Naturskyddsföreningens goodwill.
Varje styrelseledamot och anställd ska i ett särskilt dokument förbinda sig att följa denna policy vars
motiv, syfte och genomförande mm utvecklas i det följande.

Resor utomlands
Naturskyddsföreningen har Riktlinjer för tjänsteresa utomlands antagna november 2016.

Utdrag:
All form av köp av sexuella tjänster är förbjudet i samband med tjänsteresor utomlands. Med köp
avses inte bara kontantköp utan även privat bistånd i form av betalningar av räkningar, skolavgifter
osv. i utbyte mot sexuella tjänster.
Den anställde ska undvika all form av kontakt med organiserad brottslighet alltifrån köp av billiga
kapitalvaror på svarta marknaden till sådant som har att göra med s.k. trafficking (människohandel).

Diskriminering och trakasserier
Naturskyddsföreningens Personalstrategi är antagen december 2009. Föreningens Personalhandbok
(uppdaterad 2016) behandlar olika frågor av vikt för verksamheten och dess personal inklusive frågor
om etiskt beteende.

Utdrag:
Som medarbetare på Naturskyddsföreningen får man inte diskrimera någon enskild person eller
grupp oavsett etnisk ursprung, kön, sexuell läggning, ålder, religion, politisk åsikt eller
funktionshinder.
Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet
uppträdande av sexuell natur, som kränker den anställdes integritet på arbetsplatsen. All form av
sexuella trakasserier är förbjudet.

Kränkande särbehandling är en sammanfattande benämning av vuxenmobbning, psykiskt våld, social
utstötning och trakasserier – även trakasserier grundade på kön. All form av kränkande
särbehandling är förbjudet.

Pornografi
Naturskyddsföreningen har en IT-policy antagen 2014. IT-policyn tar också upp frågor om pornografi.

Utdrag:
Det är förbjudet att:
- surfa på sajter med olämpligt innehåll, t.ex. pornografiska sajter
- förvara/distribuera/kopiera all form av olagligt material såsom t.ex. barnpornografi eller annat
material som betraktas som olagligt i svensk lagstiftning.

Alkohol och narkotika
Utdrag ur Naturskyddsföreningens Personalhandbok:
Kansliets representation och övriga sammankomster ska vara alkoholfria. Beslutet gäller alla
alkoholhaltiga drycker. Alkoholkonsumtion vid t ex personalfest sker på egen bekostnad och initiativ
och ska präglas av måttfullhet.
Förtäring av alkohol får inte ske under arbetstid, med undantag av officiella middagar eller liknande
tillställningar med utländska gäster eller värdar, då en återhållsam alkoholkonsumtion kan
accepteras.
All form av hantering eller användande av narkotiska preparat är förbjudet.

Rädda Barnen
Riktlinjer för tjänsteresor
Policy
Rädda Barnen strävar efter att resor ska vara kostnadseffektiva och miljövänliga. Konferenser och
möten ska i möjligaste mån bokas i Rädda Barnens lokaler, eller med beaktande av alternativ som
online-möten & telefonkonferenser. Tjänsteresor ska också ta hänsyn till säkerhet och
tidseffektivitet.
Riktlinjer
Kostnadseffektivitet
 Resenären ska alltid överväga om det finns alternativ till en tjänsteresa, som t.ex. telefon-, webbeller videomöte
 När resa bedöms som nödvändig ska resenären välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till
kostnad, tid, säkerhet och miljö.
 Alla resor ska godkännas i förväg av närmast ansvarig chef: skriftligen för utrikes resor, för inrikes
resor avgör respektive avdelningschef ifall godkännande kan lämnas muntligen. Resebeslutet
skall vidhäftas reseräkningen.
 Det är varje resenärs skyldighet att planera sina resor i så god tid som möjligt eftersom att detta
påverkar priset på resan.
 Rädda Barnens resenärer ska ha en skälig komfort och service till en rimlig kostnad. Vi reser och
bor alltid i ekonomiklass. Vid större sammankomster bor vi i och delar dubbelrum.
 Alla beställningar av biljetter, hotell samt övriga arrangemang som normalt tillhör en resebyrås
utbud ska ske genom vår avtalade resebyrå eller godkända bokningskanaler som SJ. Avtal med
resebyrå ger ett mervärde i form av rabatter, service, bokningssystem, säkerhet mm.
Resebeställaren och resebyrån ska tillsammans verka för att resandet blir kostnadseffektivt.
 En tjänsteresa får inte kombineras med en privatresa om det resulterar i extra kostnader för
organisationen.
 Eventuella förmåner från bonusprogram skall i möjligaste mån tillfalla organisationen.
Miljö
 Bäst för miljön är att hålla resfria möten. I de fall då tjänsteresa är oundviklig ska annat alternativ
än flyg väljas då det är möjligt, tåg i första hand. Tänk på att en flygresa motsvarar 15,000
tågresor i koldioxidutsläpp (uppgifter från SJ).
Säkerhet
 Alla medarbetare som reser på uppdrag av Rädda Barnen ska alltid ha säkerhetsaspekten med i
planeringen av sina resor. Varje resenär är ansvarig för att, tillsammans med sin chef, ha tänkt
igenom detta före avresa. Se vidare på portalen under ”Tjänsteresor/Säkerhet vid tjänsteresa”
eller under ”Säkerhet”.
 Rädda Barnen står för vaccinationer och visum som behövs i samband med tjänsteresa
 Det är upp till varje resenär att ha ett giltigt pass.
 Anställda resande täcks av en tjänstereseförsäkring genom IF... försäkringen gäller personskada
vid olycksfall, läke- och reskostnader, resgods, ansvar, överfall, rättskydd och försening.
 Håll närmsta chef informerad om dina tjänsteresor så att han/hon vet var du befinner dig.
Resestandard
 Flyg, tåg & andra transporter






Resor ska inhandlas till lägsta möjliga pris. Resebyrån föreslår alltid det billigaste alternativet
utifrån förutsättningarna för den aktuella resan.
Transporter till och från flygplatser och tågstationer ska i första hand ske med kollektiva
transportmedel.
Egen bil kan användas efter överenskommelse med ansvarig chef och ersätts enligt statlig norm.
Vid användning av egen bil eller taxi ska möjligheten till samåkning prövas.
Vid användning av hyrbil ska de hyrbilsföretag som Rädda Barnen har avtal med anlitas.

Boende
 Vid tjänsteresa bokas enkelrum. Dubbelrum bokas om detta blir väsentligt billigare. Deltagare i
kurser och konferenser bokas i dubbelrum. Boende i rum utan fönster kan förekomma.
 Hotell av mellanklass ska väljas. I Sverige ska standard motsvarande 3 stjärnor enligt SHR:s
klassificeringssystem väljas. Vid val av hotell ska läget i förhållande till
tjänstestället/konferenslokalen samt allmänna kommunikationsvägar vägas in. Lägsta pris ska
avgöra valet av två likvärdiga hotell. Vid utlandsresa ska alltid den personliga säkerheten beaktas.
Kostnadsersättning
Vid tjänsteförrättning utgår traktamente motsvarande statlig norm. Styrkta utlägg ersätts. Utgifter
ska redovisas via reseräkning, inklusive redovisning av traktamente, så fort som möjligt efter
tjänsteresan.
Reseförskott
I första hand ska kreditkort användas. Reseförskott kan erhållas och beställs hos ekonomisektionen
minst en vecka före resan efter godkännande av ansvarig chef.
Stödjande dokument
För all information om rutiner vid tjänsteresor se Tjänsteresor på Portalen under Internstöd.

------------------------------------------------------------------------------

Etiska riktlinjer
Inledning
Att arbeta för Rädda Barnen, i Sverige eller i ett annat land, innebär ett särskilt ansvar att värna
om mänskliga rättigheter i allmänhet och om barnets rättigheter i synnerhet. Rädda Barnens
värdegrund utgår från Barnkonventionen1 och Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och
bygger på övertygelsen
 att alla människor har lika värde
 att barn har särskilda rättigheter
 att alla har ett ansvar
Rädda Barnen har i detta dokument samlat de riktlinjer som skall vägleda oss i vårt uppdrag.
Riktlinjerna är gemensamma för alla, oberoende av ställning, arbetsuppgifter eller
stationeringsland, och gäller för samtliga som verkar på uppdrag för Rädda Barnen – anställda,
konsulter och praktikanter. Detsamma gäller utsändas medföljande familjemedlemmar över 18
år.
Omsatta i konkret arbete ska riktlinjerna bidra till att förstärka förtroendet för Rädda Barnen
som en trovärdig aktör för barnets rättigheter.
Utgångspunkten är rättigheter

Rädda Barnen är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för Rädda Barnen står bakom de
mänskliga rättigheterna i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. I våra ställningstaganden,
handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter.
Rädda Barnen står på barnens sida. Vårt arbete utförs i Sverige och i länder med olika politiska,
religiösa, kulturella och ekonomiska system och på olika nivåer inom dessa samhällen. Det ställer
stora krav på gemensam syn och förståelse både inom Rädda Barnen och i samarbetet med lokala
partners för att arbetet ska ge bästa möjliga resultat. Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog
ständigt pågår, att samtalen hålls levande och att fortlöpande utbildningar genomförs för att
säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och förståelse.
Med utgångspunkt i rättigheter vinnlägger vi oss om att agera föredömligt och att på bästa sätt
bedriva ett trovärdigt barnrättsarbete. Vi är angelägna om att alla resurser, personella och
ekonomiska, alltid används korrekt och effektivt och till de ändamål de är avsedda för.
Rädda Barnens ansvar
Rädda Barnens ledning ska ansvara för att dialog, samtal, seminarier och utbildning genomförs
fortlöpande för att säkerställa riktlinjerna. Ledningen ska också ansvara för en arbetsmiljö som
uppmuntrar till kritiska frågor och konstruktiva förslag som kan utveckla riktlinjerna. Organisationens
chefer ska föregå med gott exempel i efterlevnaden av riktlinjerna.
Rädda Barnens riktlinjer består av åtta vägledande principer
1. Att icke-diskriminera
Inom Rädda Barnen tolererar vi inte diskriminering av något slag. Vi värnar om allas rätt, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
2. Att värna personlig integritet
Inom Rädda Barnen ska var och en ha rätt till fysisk och psykisk integritet. Vi accepterar inte mobbing
och trakasserier av något slag.
3. Att värna god förvaltning
Rädda Barnens resurser kommer från givare och allmänna medel. Rädda Barnens huvuduppgift är att
ge utsatta barn maximal tillgång till sina rättigheter. Rädda Barnen har därför långtgående
förpliktelser gentemot givare och mottagare att uppnå utlovade resultat.
Detta medför ett stort ansvar för att medlen och arbetstiden förvaltas väl och att de används på
effektivast möjliga sätt till de ändamål de är avsedda för. Stor måttfullhet måste vara riktmärke för
alla kringkostnader som inte berör den direkta insatsen för barnets rättigheter.
4. Att motverka korruption
Inom Rädda Barnen är vi angelägna om att i alla sammanhang motverka korruption, mutor,
utnyttjande av tjänsteställning och partiskhet. Tydliga regler, administrativa rutiner och transparenta
beslutsprocesser ska ligga till grund för vårt agerande.
5. Att värna och förmedla rättigheterna
I all yrkesutövning inom Rädda Barnen ska barnets rättigheter respekteras fullt ut och i alla
sammanhang. Rädda Barnen ska vara en arbetsplats fri från alla slag av utnyttjande och exploatering
av barn. Samma sak ska gälla den verksamhet vi bedriver. Som komplement till dessa etiska riktlinjer
finns Child Safeguarding Policy framtagen av den samlade globala Rädda Barnen-rörelsen. Vår
förhoppning är att samma grundläggande värderingar och principer också är respekterade och
vägledande i livet vid sidan av anställningen inom Rädda Barnen.
6. Att inte missbruka maktställning
Grundläggande för Rädda Barnen är att otillbörliga tjänster eller förmåner ej får förekomma. Ej heller
att maktställning utnyttjas för att ge personer eller organisationer fördelar de ej har rätt till eller att
personer i beroendeställning utnyttjas.

7. Att ha ett öppet och gott arbetsklimat
Inom Rädda Barnen eftersträvar vi ett gott arbetsklimat. Öppen och tydlig dialog gagnar kvaliteten på
vårt arbete och främjar det gemensamma bästa. Tillsammans skapar vi en arbetsplats byggd på
laganda, tillit och ömsesidig respekt för varandra. Vi stöder, motiverar och uppmuntrar varandra för
att varje insats skall leda till goda och bästa möjliga resultat.
8. Att värna säkerhet och minska risker
Inom Rädda Barnen inser vi att den personliga säkerheten är en förutsättning för att kunna arbeta
effektivt och uthålligt för barnets rättigheter. Vi har alla ett ansvar gentemot varandra att värna var
och ens personliga säkerhet och välbefinnande. Genom att konsekvent följa Rädda Barnens
säkerhetsföreskrifter bidrar vi till ett ökat säkerhetsmedvetande och därigenom till minskade risker.
Vid brister i efterföljd
Inom Rädda Barnen är vi angelägna om att snarast kunna ge stöd och vägledning i de fall
tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av riktlinjerna. Organisationens chefer har ett särskilt
ansvar för att lyhört och konstruktivt följa upp frågor och påtalade brister samt vid behov i enskilda
fall klargöra problem och ge förslag på möjliga lösningar.
I de eventuella fall då någon inom organisationen misstänks för brott enligt det lands lagar där
personen i fråga är anställd och/eller befinner sig kommer Rädda Barnen att vända sig till relevanta
myndigheter.

Röda Korset
Reseriktlinjer
1. INLEDNING OCH SYFTE
Framtagandet av dessa riktlinjer har genomsyrats av avvägningar utifrån ett bevarande och skapande
av SRK:s förtroendekapital, med beaktande av vilket signalvärde som genereras av de val
organisationen gör. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hantera våra medel på ett ansvarsfullt
sätt, att vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva.
Varje chef har ansvar för att dessa riktlinjer efterlevs av medarbetaren. Det innebär att chefen ska
säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna och följa upp att de efterlevs. Det
innebär också att chefen ansvarar för tydlighet kring vad som får anses vara adekvata resor i tjänst.
Varje medarbetare ansvarar för att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat
sätt enligt riktlinjerna.
För att kunna utföra vårt uppdrag är det ibland nödvändigt med tjänsteresor. Ett av flera sätt att
bidra till en hållbar utveckling är att beakta de hållbarhetsmässiga konsekvenserna som vårt resande
medför. Det innebär ett ansvar för varför vi reser, vem/vilka som reser och hur vi reser, både
nationellt och internationellt. Röda Korset ska bedriva humanitär verksamhet på ett hållbart sätt och
bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är därför en del av organisationens strategiska
inriktning och definieras:
Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Övergripande syfte
Det övergripande syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Svenska Röda Korset (nedan SRK)
har tydliga och enhetliga regler som ska möjliggöra att beslut kring tjänsteresor tas på ett
genomtänkt, ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt samt präglas av transparens.
Riktlinjerna har även till syfte att:
 bidra till ansvarsfull resursanvändning
 medvetandegöra och förklara vårt ansvar som medarbetare inom Röda Korset
 lyfta möjligheter till andra alternativ än att resa
 belysa vikten av ett säkert resande och individuell hållbarhet
 vara ett stöd för efterlevnad av regler
 förhindra missförstånd och missbruk
2. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
Dessa riktlinjer omfattar alla resor som företas i tjänsten (nedan Tjänsteresan) och som bekostas av
SRK. Dessa riktlinjer är en vägledning för alla resor som företas inom SRK. Varje medarbetare ska
därför verka för att hållbart resande främjas även utanför tjänstemannaorganisationen.
3. TJÄNSTERESA
ÄR DET MÖJLIGT ATT EN LIKVÄRDIG EFFEKT KAN UPPNÅS UTAN ATT RESA?
Att resa i tjänsten är kostsamt och såväl tidsåtgång som direkta kostnader ska beaktas. Det är därför
viktigt att andra alternativ alltid övervägs. Betydande investeringar har gjorts och det finns idag

tekniskt stöd som möjliggör möten på distans, exempelvis via video/Skype. Detta medför att vårt
behov av att resa minskar, vilket får en positiv inverkan på SRK:s hållbarhets-mål.
HUR BLIR RESAN EFFEKTIV?
Varje medarbetare har ansvar för att i god tid planera Tjänsteresan och att genomföra den så
effektivt som möjligt, med hänsyn till säkerhet, miljö och ekonomi. Med ”god tid” avses här dels god
framförhållning utifrån ett mer långsiktigt planeringsperspektiv, dels utifrån ett kostnadsperspektiv,
då bokning i nära anslutning till resetillfället kan generera högre resekostnader.
ÄR RESAN NÖDVÄNDIG?
Här följer några exempel på frågor medarbetaren kan ställa sig innan Tjänsteresan bokas:
 Går det att ersätta en resa med exempelvis möte via video/Skype eller motsvarande?
 Går det att kombinera fler arbetsuppgifter och därmed undvika en ny resa inom en snar
framtid?
 Behöver flera resa, eller räcker det med en representant som sedan informerar gruppen?
 Behöver jag övernatta på destinationen, eller kan resan genomföras på en dag?
RAPPORTERING OCH GODKÄNNANDE
Rapportering av Tjänsteresan ska ske i Agresso. Utöver utlägg m.m. är det viktigt att rapportera även
följande:
 I fältet ”Syfte” ska medarbetaren fylla i syftet med resan samt ange en kort motivering till
varför resan behövde göras.
 I fältet ”Kommentar” ska medarbetaren motivera varför Tjänsteresa valdes före videokonferens/Skype samt om eventuella väsentliga avvikelser skett från gällande riktlinjer
(exempelvis vad gäller val av färdmedel eller boende). Här ska även anges förväntade
positiva effekter av resan, exempelvis kompetenshöjning, effektivisering etc.
Medarbetare ska även ange om resan gjordes tillsammans med andra medarbetare,
frivilliga och/eller förtroende-valda samt motivera detta.
Observera att reseräkning ska göras senast tre (3) månader efter avslutad resa. Dokumentation
avseende resor ska bifogas såväl utläggsredovisning som fakturor i Opto. Attest för fakturor och reseräkningar, sker av närmaste chef enligt en av SRK för tidpunkten fastställd attestordning. Observera
att resplan i vissa fall kan krävas av chef.
FÖRSÄKRINGAR
SRK har en generell tjänstereseförsäkring hos Gouda. Försäkringen ger ett skydd vid olycksfall,
ersätter läkekostnader, förlust av resgods med mera.2 Om resan väsentligen avviker från vad som får
anses vara en normal resa ska medarbetaren kontakta säkerhetsansvarig på Human Resources.
4. BOKNING
Aktuell reseleverantör till SRK är Tranås Resebyrå AB (nedan Reseleverantören). Vid bokning av
Tjänsteresa ska den vid den tidpunkten av Röda Korset upphandlad reseleverantör användas. Vid
bokning ska medarbetaren alltid uppge sin organisationskod samt referens.
RESELEVERANTÖR
Vårt samarbete med Reseleverantören innebär exempelvis följande fördelar:
 Samlingsfaktura: minskar administrationen
 Alla resor samlade på ett ställe
 24-timmars jour året runt
 Samordnad resestatistik inklusive miljöstatistik: bidrar till uppföljning av våra
hållbarhetsmål vad gäller exempelvis minskade koldioxidutsläpp/anställd
 Säkerhet: full kontroll över var medarbetare befinner sig





Åtkomst till RAPTIM-biljetter, där prisskillnaden kan vara uppåt 50 %
Självbokningsverktyg med lägre arvoden
Prisgaranti

RESENÄRSPROFIL OCH SJÄLVBOKNINGSSYSTEM
För att underlätta bokning registrerar varje medarbetare en resenärsprofil hos Reseleverantören.
Med-arbetaren uppmuntras att använda Reseleverantörens självbokningssystem, vilket innebär en
lägre kostnad.4 Vid mer komplicerade resor, exempelvis fler än en destination eller vid gruppresor,
rekom-menderas medarbetaren att kontakta Reseleverantören för bokning.
5. FÖRMÅNSBESKATTNING
Vad gäller förmånsbeskattning är SRK skyldigt att följa Skatteverkets regelverk. Skatteverket
använder begreppen studie- eller konferensresor, vilket här likställs med Tjänsteresa.
Förmånsbeskattning kan aktualiseras om Tjänsteresan exempelvis sker under en helg, till en mycket
avlägsen plats eller till ett populärt turistmål. Detsamma gäller om inslaget av rekreation och nöje har
en framträdande roll. I dessa fall kan resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån
för medarbetaren.
Vid bedömningen om medarbetaren ska förmånsbeskattas kan hänsyn tas till flera faktorer,
exempelvis syftet med resan, val av resmål, nyttan av resan samt konferensens upplägg och
innehåll.5 Utgångspunkten är att sådan förmån inte ska uppstå.
MEDFÖLJANDE
SRK bekostar inte resor för medföljande och därmed aktualiseras inte regler om förmånsbeskattning.
RESEFÖRMÅNER
Reseförmåner som intjänats i samband med Tjänsteresor, såsom bonuspoäng, fribiljetter,
gratisnätter på hotell och liknande, tillhör organisationen och får inte utnyttjas för privat bruk.
Därmed aktualiseras inte regler om förmånsbeskattning.
6. TRAKTAMENTE OCH ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG
SRK följer Skatteverkets regler när det gäller traktamenten för inrikes och utrikes resor.
Uppdateringar av ersättningsbelopp görs så snart SRK erhåller uppgifter om förändringar.
Traktamentet ska täcka merkostnader. Om medarbetaren yrkar ersättning för ytterligare kostnader,
ska dessa styrkas med relevanta underlag.6
Ersättning för resekostnader och traktamenten får inte beräknas för längre färdväg eller bortavaro än
som föranleds av ändamålet med Tjänsteresan, om det inte finns särskilda skäl för detta. Särskilda
skäl kan vara att en biljett med viss minimitid är billigare än den som enbart täcker ändamålet med
Tjänsteresan. Totalkostnaden för den extra bortavaron måste vara mindre än kostnaden för den
ordinarie biljetten. Vid beräkning av kostnaderna för resan ska hänsyn tas till alla delar, såsom
transport, logi, traktamente, lönetillägg, arbetstid och restid.
Eventuella avgifter och böter för felparkering, fortkörning eller liknande förseelser betalas inte av
SRK.
7. RESESÄTT
Vid val av resesätt är det flera faktorer som ska beaktas och avvägningar göras. Det är varje
medarbetares eget ansvar att resa smart, utifrån hållbarhet, miljö och säkerhet. Utgångspunkten för
Tjänsteresa ska vara att resa med kollektiva färdmedel. Särskilda avvägningar kan behövas vid
exempelvis längre resor och utlandsresor.
Avvikelser från dessa riktlinjer ska rapporteras i Agresso enligt avsnitt 3 ovan.

RESA MED HYRBIL ELLER POOLBIL
Om Tjänsteresan ska företas med bil kan det finnas skäl att välja hyrbil, antingen av ekonomiska eller
trafiksäkerhetsmässiga skäl. SRK har avtal med Hertz avseende hyrbilar.8 Billigaste alternativ ska
alltid eftersträvas. Bilstorleken ska anpassas efter behovet och säkerhetsaspekten och i första hand
ska en miljöbil i mellanklass väljas. Vid bokning av hyrbil ska tillval om självriskeliminering göras. Om
samåkning sker ska faktorer som miljö och säkerhet vägas in.
Finns poolbil tillgänglig inom SRK ska den användas. Poolbil ska uppfylla vid tidpunkten gällande krav
på säkerhet och tillgodose miljöaspekten. Varje resa ska antecknas i bilens körjournal.
RESA MED TAXI
Taxi ska som huvudregel inte användas. Föreligger särskilda skäl kan undantag medges. Särskilda skäl
kan föreligga med hänsyn till exempelvis tid på dygnet, säkerhetsaspekter, tungt bagage eller om den
uppkomna situationen kräver det.
RESA MED KOLLEKTIVTRAFIK
Biljetter för den lokala kollektivtrafiken, exempelvis tunnelbana, spårvagn, buss, behöver inte bokas
via Reseleverantören, såvida inte annan resa samtidigt bokas via Reseleverantören.
RESA MED ÖVERNATTNING
Om Tjänsteresan på bästa sätt sker med nattåg får bokning av egen nattkupé göras. Vid resa med båt
som kräver övernattning får egen hytt med dusch och toalett bokas.
Beställning av logi ska ske i samband med resebeställningen. Enkelrum med dusch och toalett är
normalstandard. Billigaste alternativ ska alltid eftersträvas. Ur säkerhetssynpunkt och i syfte att
värna om den personliga integriteten ska medarbetaren alltid ha rätt att bo i eget rum. Vid privat
boende under Tjänsteresa i och utanför Sverige ersätts medarbetaren med ett nattraktamente enligt
Skatteverkets regler. Läs mer om traktamente under punkt 7 ovan.
8. VISUM
För frågor kring visum och beställning av visum kan medarbetaren vända sig Visumservice, vilken är
SRK:s avtalspartner.
9. SÄKERHET
Dessa riktlinjer ska i sin helhet ta hänsyn till de säkerhetsaspekter som följer av SRK:s riktlinjer om
säkerhet.10 Vid ytterligare frågor rekommenderas medarbetaren att kontakta SRK:s
säkerhetsansvariga på Human Resources. Medarbetaren kan som komplement på egen hand läsa
Utrikes-departementets vid aktuell tidpunkt gällande rekommendationer.
10. TIPS OM MER INFORMATION
På Rednet finns fördjupade information om exempelvis vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid
resor, representationsregler, hur du registrerar reseräkningar i Agresso, vad som gäller vid visum och
vilka försäkringar du som medarbetare omfattas av.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppförandekod
Föreningen Svenska Röda Korsets ändamål är att: förhindra och lindra mänskligt lidande var och när
det än förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt
under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer, arbeta för att förebygga sjukdom och
främja hälsa och social välfärd, uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en
universell känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd.

Svenska Röda Korsets resurser kommer från medlemmar, givare, stat och kommun. Du, tillsammans
med alla andra som är engagerade i Röda Korset, medverkar till att dessa resurser – personella,
ekonomiska och materiella – används effektivt och till de ändamål de är avsedda för.
Det är din skyldighet att känna till och efterleva våra grundprinciper och stadgar, samt att hålla dig
uppdaterad på gällande policys och riktlinjer. Genom att alltid uppträda korrekt mot de människor du
möter, bidrar du till att skapa tillit, förtroende och respekt. Du är som rödakorsare medansvarig för
att skapa ett gott samarbetsklimat.
Uppförandekodens omfattning och tillämpning
Uppförandekoden omfattar dig som är förtroendevald, anställd, delegat, frivillig, praktikant,
studerande, konsult, arvoderad eller som har åtagit dig ett annat uppdrag för Svenska Röda Korset i
Sverige och/eller utomlands, benämns i detta dokument som rödakorsare. Uppförandekoden utgör
även Svenska Röda Korsets antikorruptionspolicy.
Uppförandekodens 12 punkter
1. Ta reda på, sätt dig in i och följ de fastställda riktlinjer, avtal och rutiner som finns i den
verksamhet du arbetar inom
2. Behandla alla med respekt och värdighet
Svenska Röda Korset har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Det innebär
att du som representant för Röda Korset ska behandla alla människor med respekt och inte
särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av etnisk eller social
bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk eller politisk uppfattning.
Ingen rödakorsare får utsätta andra för sexuella trakasserier.
3. Värna om människors personliga integritet
Ditt uppförande mot andra ska vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och
levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer, till exempel
traumatiserade flyktingar, asylsökande eller människor som varit med om personliga eller allmänna
kriser.
4. Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande och exploatering
Alla former av sexuella övergrepp och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Det gäller sexuellt
utnyttjande och exploatering av barn.
Du får inte ha sexuella kontakter eller på något annat sätt agera med sexuella avsikter mot
människor, som du i din egenskap av rödakorsare ska stödja.
Att surfa efter pornografi på Internet med rödakorsdatorer är förbjudet, liksom att sprida
pornografiskt material. Det gäller också barnpornografi.
5. Förvalta resurserna på rätt sätt
Du ska använda Röda Korsets resurser – personella, ekonomiska och materiella – på ett ansvarsfullt
sätt och till de ändamål de är avsedda för. Du ska bedöma om utgifterna är försvarbara, när du fattar
beslut i verksamheten.
All utrustning som tillhandahållits av Röda Korset ska återlämnas efter avslutat uppdrag.
6. Missbruka inte din förtroendeställning
När du har uppdrag för Svenska Röda Korset kan du komma i kontakt med människor som är eller
upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din position för egen vinning. Du
får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar.

7. Motverka alla former av bedrägeri och korruption
Du får inte medverka till bedrägeri och korruption.
Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans
vinning.
Du får till exempel inte ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra
förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster. Det kan räknas som muta även om det inte
finns ett syfte för gåvogivaren att få en förmån.
Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra
minnesgåvor, får värdet inte överstiga det som gäller enligt svensk lag.
8. Var alkohol- och drogfri i arbetet
Svenska Röda Korset kräver alkohol-och drogfrihet i arbetet.
Du får aldrig bjuda på alkohol med Röda Korsets medel vid fester, middagar eller representation. Ett
undantag finns: vid middagar med internationella gäster i Sverige eller utomlands. I detta fall tillåts
en måttlig alkoholförbrukning (öl och vin) om representationen har godkänts i förväg av ordförande,
närmaste chef eller frivilligledare.
Det finns tillfällen då vin och öl ingår i umgängesformen, till exempel vid middagar i samband med
konferenser, utbildningar och utlandsresor. Då kan du själv köpa alkoholhaltiga drycker, men som
representant för Röda Korset förväntas du vara måttfull.
I samband med bilkörning är alkoholförbrukning förbjudet liksom i alla sammanhang innehav eller
bruk av droger, även i länder där reglerna är mer tillåtande än i Sverige.

Sveriges Farmaceuter
Resepolicy för Sveriges Farmaceuter – anställda, förtroendevalda och andra
ej anställda
Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd eller förtroendevald
inom Sveriges Farmaceuter (nedan kallat SFA). Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid
upphandling av resor och transporter.
Ansvar - Omfattning
 Alla anställda, förtroendevalda samt andra ej anställda som reser på SFAs bekostnad
omfattas av resepolicyn
 Förbundsdirektören ansvarar för att policyn efterlevs samt gör årlig uppföljning och
revidering av resepolicyn. Akademikerresor, som är den resebyrå som SFA har avtal med, ska
bistå med nödvändig statistik i samband med uppföljning

Syfte:
Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten så att alla resor som
omfattas av resepolicyn är kostnadseffektiva, trafiksäkra och miljöanpassade.
Det sker genom att SFAs alla anställda, förtroendevalda och övriga som omfattas av resepolicyn:
 Tillser att tjänsteresor är beordrade enligt fastställd verkställighetsordning eller standard.
 Planerar tjänsteresor så att de sker så kostnadseffektivt, trafiksäkert och miljöanpassat som
möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och den resandes individuella förutsättningar
och behov. Vid planerandet av tjänsteresor ska ambitionen vara att övernattningar i så hög
grad som möjligt ska undvikas och valet av färdmedel får i viss utsträckning anpassas till
denna ambition
 Medvetet förebygger och minskar resors miljöbelastning och ökade trafiksäkerhet
 Billigaste färdsätt och biljettyp prioriteras
 När möjlighet finns bokas biljetter med leverantör som har kollektivavtal
 Alla beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbilar, flyg- och tågtaxi, visum m.m. görs genom
Akademikerresor (Syftet med denna regel är att kunna utnyttja rabatter, sänka kostnaderna
för administration samt för att erhålla statistik över resandet för att på så sätt sänka SFAs
totala resekostnader)
Inledning
Tjänsteresor i SFA regleras främst av Skatteverkets regler och inkomstskattelagen. Godkännande av
resors genomförande ska ske före resan påbörjas. När tjänsteresor planeras ska förutom
miljöaspekten också kostnadseffektiviteten och arbetseffektiviteten vägas in. Alla tjänsteresor ska
också ske på ett trafiksäkert sätt. När så är möjligt skall biljetter bokas hos leverantör som har
kollektivavtal.
Varje medarbetares individuella förutsättningar och behov ska vägas in i reseplanerandet.
Ambitionen är att övernattningar i så hög grad som möjligt ska undvikas och valet av färdmedel får
till viss del anpassas till denna ambition. Vid varje tjänsteresas planering ska det övervägas om inte
andra kommunikationsmedel än fysisk transport kan användas, t.ex. data- eller telekommunikation.
För förtroendevalda och andra ej anställda gäller att de instruktioner för resebokning/resande som
ges i inbjudan/kallelse till förrättning ska följas. Framgår inte instruktioner i kallelse/inbjudan eller
om de är ofullständiga, gäller reglerna i denna resepolicy. Eventuella frågor besvaras av angiven
kontaktperson på kansliet.
Ansvar
Var och en har ansvar för att det egna resandet följer resepolicyn samt gällande avtal och regler.

Beställning av resor
Beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbilar, flyg- och tågtaxi, visum mm. ska göras genom
Akademikerresor, som SFA har avtal med. Akademikerresor ska hjälpa varje resenär på ett sådant
sätt att resepolicyns krav efterföljs. Alla resebokningar ska, om möjligt, ske i så god tid att rabatter
och billigare biljetter kan utnyttjas och billigast möjliga biljett ska bokas. I undantagsfall får
ombokningsbara biljetter beställas. Ändringar och avbokningar ska göras så snart som möjligt.
Anställda på SFA rekommenderas att i första hand boka sina resor via självbokningsfunktionen på
resebyråns hemsida för att spara kostnader. Personlig service/telefon ska främst utnyttjas i samband
med rundresor och mer komplicerade utlandsresor.
Förtroendevalda och andra ej anställda i SFA som själva bokar sina resor ska, om inget annat anges,
boka resa per telefon eller formulär till resebyrån. För förtroendevalda som anmält sig till någon av
SFAs utbildningar gäller att inga resebeställningar får göras innan dess att bekräftelse på antagning
till utbildningen har erhållits. För andra ej anställda, ex arvoderade föreläsare och dyl gäller att de
alltid ska boka sina resor via Akademikerresor.
Resor beställs via Akademikerresor, via:
- självbokningsfunktion www.akademikerresor.se
- webbformulär: formulär finns på www.akademikerresor.se
- e-post: info@akademikerresor.se
- telefon: Telefon 08-619 28 50
- fax: 08 -20 16 19 (blanketter finns på www.akademikerresor.se)
Biljettformat
I första hand ska biljetter i elektroniskt format, sms-biljett eller biljett för uthämtning väljas. Fysiska
resehandlingar som måste skickas per post från resebyrån ska om möjligt undvikas.
Obligatorisk information vid beställning av resa
Vid beställning av resa är det mycket viktigt att uppge vilket kostnadsställe som resan skall debiteras.
Finns ej kostnadsställe ska referensperson på SFA som är fakturamottagare anges vid beställning. Kan
inte kostnadsställe anges ska istället orsak till resa anges. Relevant kostnadsställe bör dock
dubbelkollas innan beställning görs.
Studentrepresentanter ska ange att de är studenter vid beställning för att studentrabatter ska kunna
utnyttjas. För ungdomar gäller att födelsedata ska anges vid beställning. För resenärer som är både
student och ungdom ska både student och födelsedata anges.
Vid samtliga beställningar ska e-postadress och mobiltelefonnummer anges. Om mobilnummer inte
finns ska annat telefonnummer anges så att resenären kan bli kontaktad.
Förtroendevald/ej anställd som själv bokar sin resa och är osäker på vilket kostnadsställe som resan
ska debiteras, eller om specifik information för bokning inte framgår av kallelse till förättningen etc
ska kontakta angiven kontaktperson på kansliet innan bokning.
Riktlinjer för olika kommunikationsmedel
Nedanstående riktlinjer ska följas vid tjänsteresor. Om riktlinjerna vid viss tjänsteresa skulle innebära
stora nackdelar ur arbetssynpunkt får undantag göras.
Tåg
För resor som är kortare än 50 mil ska tåg användas med undantag för sådana resor där detta skulle
medföra övernattning. Huvudregeln är att tågresa ska ske i 2:a klass. För tågresor får 1:a klass bokas
om prisskillnaden mellan första och andra klass är lägre än ca 10 %. Tågbiljett ska beställas i så god
tid som möjligt för att erhålla lägsta möjliga pris.
Enligt SJ:s regler krävs att en ombokningsbar biljett som fysiskt skickats ut till resenär måsteskickas
tillbaka till resebyrån innan en ombokning kan göras. Resenär har därefter tre månader på sig att
göra ombokningen via resebyrån.

Taxi
Taxi får användas tidiga morgonar och sena kvällar samt i övriga fall där det är befogat. I första hand
ska miljötaxi användas.
Flyg
Resor överstigande 50 mil får företas med flyg. Flyg får också användas då andra färdmedel skulle
medföra så lång restid att övernattning blir nödvändig. Vid bokning av flyg ska billigaste avgång
väljas.
Flygbiljetter för utlandsresor är indelade i flera olika kategorier med olika principer för utnyttjandet.
Fullpris gäller för biljett med full flexibilitet medan rabattbiljetter har olika begränsningar vad gäller
ombokning mm. Vid planering av resa ska den resande överväga om resan måste ske med full
flexibilitet med avseende på det höga pris det betingar. Resenären ska medverka till att restider om
möjligt justeras så att rabatter kan utnyttjas.
Rabattkort/Värdekort/Årskort
Rabattkort/värdekort/årskort kan betalas av SFA om resenärens totala tjänsteresekostnad med det
färdsättet under året blir lägre. Årskort på t.ex. tåg kan förekomma om det är ekonomiskt
fördelaktigt för SFA, men är en skattepliktig förmån för innehavaren. Beslut om
rabattkort/värdekort/årskort fattas av förbundsdirektören.
Anslutningsresor
Resor till och från tåg och flyg ska i första hand göras med allmänna kommunikationsmedel. För resor
till och från Arlanda ska det mest kostnadseffektiva alternativet av Arlanda Express eller Flygbuss
användas. Beställning ska ske i samband med beställning av Tåg-/flygbiljett via Akademikerresor.
För anslutningsresor ska flyg- och tågtaxi användas restriktivt, men får användas om det kan
motiveras genom betydande tidsvinst eller kostnadsbesparing.
Hyrbil
Vid behov av att använda extern hyrbil ska den bokas via Akademikerresor och med befintliga
hyrbilsavtal som grund. Vid behov av hyrbil ska denna bokas tillsammans med biljetten, så kallad flygeller tågbil.
För förtroendevalda/andra ej anställda gäller att hyrbil ska används mycket restriktivt . Hyrbil måste
godkännas av den referensperson SFA anger på kallelsen/inbjudan innan bokning görs. Bokning ska
göras genom Akademikerresor.
Privatbil
Egen bil får endast användas där andra kommunikationsmedel skulle medföra stora negativa
konsekvenser ur arbets- eller effektivitetssynpunkt. Samåkning ska utnyttjas när det är möjligt.
Hotell
Vid övernattning ska i första hand mellanklasshotell väljas.
Hotell ska bokas genom Akademikerresor. Resebyrån styr bokningarna till de hotell med vilka SFA
eller resebyrån har särskilda rabattavtal. I första hand ska bokning av Svanen-/miljömärkta hotell och
hotell som är fria från pornografisk film eftersträvas. Då bokning av hotell sker genom kurs- eller
konferensarrangör ansvarar beställaren för att Svanen-/miljömärkta hotell och hotell utan
pornografisk film i första hand bokas.
För förtroendevalda ska hotell väljas enligt anvisning på kallelse/inbjudan. I övriga fall ska
mellanklasshotell väljas.
Reseräkningar
Reseräkningen ska skrivas i samtliga fall som en anställd företar en resa där någon form av ersättning
ska utgå eller kostförmån ska redovisas. Reseräkning med eventuella utlägg bör ha avlämnats till SFA

senast en månad efter det att resan avslutats. Till reseräkningen (dokumentmall finns att ladda hem
på SFAs webb för förtroendevalda) bifogas utnyttjad färdbiljett samt eventuella taxi/busskvitton.
Detta ska även ske i de fall där en biljett beställs eller tillhandahålls av kansliet.
På reseräkningen ska tydligt framgå ändamål och skäl till resan. Färdväg och färdsätt skabeskrivas.
Utlägg under tjänsteresan ska styrkas med kvitton och verifikationer för samtliga utgifter som ska
ersättas och vara egenhändigt undertecknad för att ersättning ska erhållas. Har den anställde
kvitterat ut ett reseförskott redovisas detta på reseräkningen. Skatteverkets traktamentesregler
gäller. Ersättning enligt utläggsredovisning/reseräkning utbetalas efter attest. Ersättning för måltider
vid endagars förättningar ersätts ej enligt skatteverkets regler.
Resor som bokats på annat sätt än vad som anges i denna resepolicy ersätts endast undantagsvis.
Avsteg från policyn kan göras i undantagsfall, efter beslut av förbundsdirektör eller anvisad
referensperson.
Reseförskott
Möjligheten till specifika kontanta reseförskott ska minimeras. I undantagsfall kan
förbundsdirektören besluta om reseförskott. Reseförskott betalas ej ut till förtroendevalda eller
andra ej anställda.
Utlandsresa
Utlandsresa ska alltid godkännas av förbundsdirektören innan beställning. Tid, färdsätt och ersättning
beslutas i förväg i samband med detta godkännande. Vid tjänsteresa utomlands bör det så kallade
”Försäkringskassekortet” införskaffas och tas med.
Resebyrån kan ombesörja viseringar. Visumavgift betalas av SFA. Varje resenär ombesörjer själv
vaccinationer inför utlandsresa. SFA svarar för ersättning för vaccinationskostnad (kvittounderlag
erfordras).
Förmånsbeskattning
Ersättningar och förmåner i samband med tjänsteresor är i vissa fall skattepliktig förmån enligt
gällande skattelagstiftning. Om resenären utnyttjar bonus eller förmåner beskattas dessa i enlighet
med anvisningar i inkomstskattelagen.
Observera att vid nyttjande av flygbolagens bonussystem (som är intjänade i tjänsten)
skaekonomifunktionen informeras då detta är en skattepliktig förmån.
Fribiljetter, bonus, rabatter
Fribiljetter, bonus, rabatter, ersättningar o dyl. som lämnas i samband med tjänsteresan från t ex
flygbolag och hotell i form av kundtrohet ska användas vid andra tjänsteresor och tillfaller alltså
arbetsgivaren.
Uppföljning och utvärdering
Förbundsdirektören ansvarar för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering av resepolicyn.

Vision
Riktlinjer för resor och hotell
Gäller medlemmar, förtroendevalda och anställda
Vision är en Fair Union. Vi strävar hela tiden efter att minska vår klimat- och miljöpåverkan. De resor
vi gör ska därför ha minsta möjliga klimatpåverkan
Vision, SKTFs A-kassa och SKTF Media AB bedriver en verksamhet som kräver att medlemmar,
förtroendevalda och anställda reser. Resor ska endast göras om det följer av uppdraget och om
alternativ till resan (t ex videokonferens eller telefon) inte är lämpligt. De resor vi gör ska skapa rätt
förutsättningar för verksamheten och en bra balans mellan arbete och fritid.
När vi reser väljer vi färdmedel i följande ordning:
Resor mellan olika städer
2. Tåg eller buss
3. Bil (Endast om allmänna kommunikationer inte är ett alternativ)
4. Flyg (Endast om resan är längre än 50 mil)
Lokalresor
1. Kollektivtrafik
2. Bil (Endast om allmänna kommunikationer inte är ett alternativ)
3. Taxi eller hyrbil
Anmärkningar och undantag
Alla resebeställningar ska göras i så god tid som möjligt, för att kunna få bästa pris och passande
avgångar. Värdet av eventuella bonuspoäng tillfaller Vision, SKTFs A-kassa och SKTF Media.
Bil: Ska man besöka flera näraliggande orter samma dag, eller om allmänna kommunikationer,
avceffektivitetsskäl, inte är ett alternativ, kan bil vara att föredra framför kollektivtrafik.
Tåg: Vi reser i andra klass.
Flyg: Flyg får inte väljas om resan är kortare än 50 mil. Undantag kan göras i särskilda fall. Den som
har särskild anledning (t ex familjeskäl), att flyga under 50 mil måste fråga sin närmsta chef (gäller
anställda) eller kurs-/konferensansvarig (gäller medlemmar och förtroendevalda).
Taxi och hyrbil: Miljöbilar ska alltid efterfrågas vid beställning av taxi och hyrbil. Flygtaxi får användas
vid flygavgångar före 07:00 och vid flygankomst efter 19:00, samt i de fall då allmänna
kommunikationer saknas.
Båt: Vid resa med båt kan enskild hytt (normalklass) bokas.
Kollektivavtal: Alla företag som anlitas för Visions resor och övernattningar ska ha kollektivavtal.
Behovsbilar: För de anställda som bedöms behöva köra mer än 650 mil/år i tjänsten, eller där chefen
gör bedömningen att behovet finns trots lägre beräknad körsträcka, erbjuder Vision behovsbil med
bruttolöneavdrag. Samtliga behovsbilar är miljöbilar.
Klimatkompensation
Utsläppen från resor med flyg och bil klimatkompenseras. Vid årets slut får vi en sammanställning på
hur många kilometer vi rest med flyg och bil, och klimatkompenserar för motsvarande mängd
utsläpp. Klimatkompensation ska inte begäras vid beställningen av resan. Flygresan ska konteras med
kostnadsslag 424 02 (Resor flyg)
Hotell
Vid övernattning svarar organisationen för kostnaderna för hotellrum med toalett och dusch eller
bad, enligt normal hotellstandard. Inkvartering i dubbelrum kan förekomma.

Uppföljning
Resvanor och färdsätt revideras årligen.
I de fall avvikelser behöver göras från ovanstående riktlinjer ska detta alltid överenskommas med
ansvarig chef eller motsvarande.

VISITA
Resepolicy
Målsättning
Denna resepolicy syftar till
 att skapa förutsättningar för ett säkert och kostnadseffektivt resande inom Visita
 att minimera våra resors miljöpåverkan
Omfattning
Policyn gäller för alla resor som företas i tjänsten och bekostas av Visita. Resor ska alltid ha ett
verksamhetsmässigt syfte och kunna motiveras för såväl resväg som färdsätt. Avsteg från policyn kan
göras efter beslut av VD.
Ansvar
Varje chef ansvarar för att
- säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn och följa upp att den
efterlevs
- Ta beslut om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor vad avser syfte,
innehåll och kostnader
Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert
och miljöanpassat sätt i enlighet med resepolicyn.
Resor utanför Sverige
Resor utanför Sverige ska alltid först godkännas av närmaste chef. Förutsättningarna för utlandsresor
är att det måste kunna motiveras och finnas ett tydligt syfte som bidrar till Visitas verksamhet.
Kostnadseffektivitet
Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagen till verksamhetens krav
och medarbetarnas individuella förutsättningar och behov. I valet av färdsätt ska det utöver restid
och kostnad beaktas resornas miljöpåverkan samt medarbetarens säkerhet och trygghet.
Behöver du resa?
Innan beslut om tjänsteresa fattas ska alternativ övervägas (till exempel telefonmöte, telefon- eller
videokonferens eller Lync).
Samåk
Samåk med andra om det är möjligt och det kan genomföras på ett säkert sätt.
Kostnadsjämförelse
Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar (logi, arbetstid och restid). Avgörande för
hur resan genomförs är den totala kostnaden, med hänsyn även till säkerhet och miljö.
Resestandard
Kollektivtrafik: Inom Visita ska kollektivtrafiken nyttjas vid kortare resor. I Stockholm finns SL-kort att
låna i receptionen.
Bil: Vid resor där kollektivtrafiken inte kan nyttjas får bil användas. Privat bil ersätts med f ör
närvarande 28 kr/mil. Bensin/etanoldriven tjänstebil ersätts med 9:50 kr/mil. Dieseldriven tjänstebil
ersätts med 6:50 kr/mil.
Tåg: Affärs- eller normalbiljett i andra klass. Om arbete sker på tåget får affärsbiljett i första klass
med möjlighet till internetuppkoppling nyttjas. Resa med nattåg sker om möjligt i egen kupé.

Flyg: Flygresor ska ske till lägsta möjliga kostnad, vilket normalt är ekonomiklass. Vid längre resor
utom Europa, kan av arbetsskäl businessklass eller motsvarande nyttjas, efter medgivande av VD.
Hyrbil/flygtåg/flygbuss/flygtaxi får användas för anslutning till tåg eller flyg. Hyrbil kan också
användas om det med hänsyn till tid, ort eller av annan anledning framstår som bästa alternativ.
Prisgrupp ”mellanprisklass” samt miljöbil ska användas.
Hotell: Hotellövernattning ska ske på medlemshotell. Via Svenskt Näringsliv finns avtal med
hotellkedjor med rabatterade priser.
Säkerhet vid resor
Av säkerhetsskäl är det viktigt att alla medarbetare bokar resor, hotellrum m.m. genom vår
affärsresebyrå Ticket Biz, se ”Beställning av tjänsteresa” nedan.
Resmål
På UD:s webbplats finns reserekommendationer avseende säkerhets- och hälsoläget för olika länder
samt aktuell information i krissituationer.
Trafiksäkerhet och miljöanpassning
Res kollektivt om det är möjligt. Tänk på att köra säkert och sparsamt med minskad miljöpåverkan
vid körning med egen bil, tjänstebil eller hyrbil.
Reseanmälan och beslut om tjänsteresa
Reseanmälan ska ske till närmaste chef som fattar beslut om resor inom landet. Beslut om
utlandsresor fattas alltid av VD.
Beställning av tjänsteresa
Alla beställningar av flyg- och tågbiljetter, hotellrum, hyrbilar med mera ska göras hos affärsbyrån
Ticket Biz (se avsnitt säkerhet vid resor). Medarbetare som reser i tjänsten har tillgång till Ticket Biz
online-bokning som i första hand ska användas, se www.ticketbiz.se/
Reseavtal och avtalspriser
Vid bokning som sker hos Ticket Biz tillämpas automatiskt Svenskt Näringslivs avtalspriser gällande
flyg, tåg, hyrbilar och hotell. Samtidigt registreras Svenskt Näringslivs bokningar hos respektive
leverantör och bidrar till de volymer som ligger till grund för de avtal som träffas. Avtalen finns
tillgängliga på Sintra under rubrik ”Resor & hotell”.
Boknings- och kontaktalternativ hos Ticket Biz
Bokningar, ändringar och avbokningar av resor, hotellrum, bilhyror, med mera, ska ske så snart som
möjligt.
I största möjliga utsträckning används Ticket Biz online-bokning som samtliga medarbetare har
tillgång till. Det är möjligt att boka resor åt andra medarbetare i onlinebokningen och det finns även
möjlighet att boka för ”gäst” till exempel en förtroendevald som Visita ska betala kostnaden för.
Onlinebokningen används i första hand för bokning av enkla t o r-resor med eller utan övernattning
inom Sverige och Europa. Vid längre resor med flera byten rekommenderas att beställningen sker per
e-post eller telefon till Ticket Biz. Bokning av interkontinentala resor ska alltid göras via e-post eller
telefon.
I onlinebokningen presenteras samtliga alternativ för den resa man önskar boka, även
lågprisbolagens alternativ. Notera att det för dessa alternativ ofta tillkommer kostnader utöver det
baspris som visas.
Bokningsarvoden hos Ticket Biz

I Ticket Biz onlinebokning debiteras endast ett lågt arvode vid bokningar. Om man bokar biljetter,
hotellrum och ev. hyrbil i en och samma bokning debiteras endast ett arvode för detta. Vid bokning
per e-post och telefon debiteras arvode för varje ingående del i bokningen (det vill säga ett arvode
för flygbiljett, ett för hotellrum och ett för hyrbil). Aktuell lista med bokningsarvoden finns på
intranät under arbetsverktyg och TicketBiz
Ombokningsbara biljetter eller inte
När du ska boka din biljett är det viktigt att du tänker till och planerar ditt resande. I första hand ska
du välja biljetter som inte är ombokningsbara om det inte är sannolikt att biljetten kommer att
behöva bokas om.
Är du osäker på om exempelvis hemresan kan ske enligt tänkt plan, kan du överväga om du ska boka
en ombokningsbar biljett. Eventuella ombokningsbara biljetter ska stämmas av med närmaste chef.
Vid ombokning måste du kontakta Ticket Biz som tar en ombokningsavgift. Behöver du boka om
biljetten utanför kontorstid (jourtid) så tillkommer jourarvode.
Tänk till när du bokar dina biljetter så att det inte sker ”av gammal vana”.
Ersättning vid tjänsteresor
Tjänsteutgifter
Täcks med utlagt belopp mot kvitto/verifikation.

