
 
 

 

Resepolicy fo r 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 

o 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 
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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 

http://www.akademikerresor.se/
http://www.akademikerresor.se/
mailto:info@akademikerresor.se
http://www.akademikerresor.se/
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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 måste 

skickas 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 utnytt-

jandet. 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 
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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 

flyg- eller 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 ska 

beskrivas. 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  
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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) ska 

ekonomifunktionen 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.  

 

Giltighetstid 
Denna resepolicy skall vara giltig till dess att förbundsstyrelsen beslutar om ändring. 

 

 

Beslutad av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter 2015-04-14. 


