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1 INLEDNING  

Att resa är ett naturligt inslag i vårt arbete. Det finns ett ständigt behov av att möta 

andra människor, såväl internt som externt, i syfte att lösa gemensamma 

arbetsuppgifter, utbyta erfarenheter, utvecklas, utbildas mm. Vårt resande kräver 

årligen mycket stora resurser i form av tid och pengar.  

2 SYFTE 

Syftet med vår Rese- och Mötespolicy är att förenkla för dig som resenär och 

säkerställa att resandet görs kostnadseffektivt, säkert för dig som resenär och med 

största möjliga hänsyn till miljön. 

 

3 UNDANTAG 

I sällsynta undantagsfall kan kanslichef och/eller förbundsordförande fatta beslut om 

undantag från denna policy om medicinska eller andra tungt vägande skäl föreligger. 

4 ALLMÄNNA PRINCIPER OCH OMFATTNING 

Om du har frågor angående innehållet i denna policy, vänligen kontakta 

Inköpsteamet. 

4.1 Anställda  

Rese- och Mötespolicyn gäller samtliga Unionens anställda. Du som anställd är 

ansvarig för att läsa, förstå och följa denna policy. Det åligger varje chef att 

säkerställa att policyn efterlevs. Att policyn följs, kontrolleras med hjälp av statistik 

och rapportering.   

 

Policyn gäller även för förtroendevalda som reser på uppdrag i Unionen, med den 

skillnaden att dessa inte har tillgång till onlinebokningsverktyget. 

4.2 Konsulter, entreprenörer och andra icke anställda 

Denna policy gäller även för personer som reser för Unionens räkning som ej är 

anställda. Den person inom Unionen som anlitat konsulten/entreprenören är ansvarig 

för att informera personen/personerna om policyn.  

4.3 Resor som betalas av annat företag 

Vid resor som betalas av andra företag eller organisation gäller Unionens 

värderingar. Det är viktigt att kritiskt bedöma om du kan ta emot en resa och vid 

tveksamhet ska du undvika att göra det. Om det du erbjuds är av större värde ska du 

kontrollera med inköpssektionen. Om en sådan resa godkänns gäller följande 

principer: 

 Om resan ursprungligen bokas och betalas via Unionen och senare faktureras 

utomstående företag/organisation, gäller Unionens policy. 
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 Om resa bokas och betalas via ett utomstående företag/organisation och 

biljetterna skickas till Unionens resenär gäller det utomstående 

företagets/organisationens policy. 

 

 

5 PLANERING OCH GODKÄNNANDE  

5.1 Telefonkonferens, videokonferens eller fysisk resa 

Innan en resa bokas ska följande beslutsprocess genomföras.  

 Kan målet med mötet uppnås genom en telefonkonferens? 

 Om målet med mötet inte kan uppnås genom en telefonkonferens, kan målet 

uppnås över en videokonferens? Videokonferensutrustning finns installerad 

på de flesta av Unionens kontor. Denna utrustning ska användas för att 

minska antalet fysiska resor inom Unionen. Om mötet inte kan ske genom 

videokonferens så återstår enbar att fysiskt resa. Samtliga fysiska resor ska 

bokas enligt denna resepolicy. 

 

5.2 Överväganden innan resa bokas 

För att vara effektiv ur tids-, miljö- och kostnadsaspekt är det viktigt att du vid varje 

givet tillfälle tänker på följande: 

 Hur många behöver åka? Är rätt personer inbjudna? Håller ni mötet på den 

ort som innebär att så få som möjligt behöver resa? 

 Är övernattning nödvändig? 

 Kan du passa på att ha flera möten samtidigt så att du kan göra färre resor? 

 Du ska boka dina researrangemang så fort du fått vetskap om resan. Resor 

som bokas med god framförhållning är oftast billigare än resor som bokas 

nära avresedagen.  

 Undvik om möjligt att resa de tider och dagar då många andra reser. Om du 

kan påverka tiden för mötet så boka mötestiden då det är billigast att resa. I 

Unionens självbokningsverktyg får du en komplett bild över vilka priser som 

gäller för olika avgångar.  

 Resor för Unionens räkning ska ske med leverantörer som har kollektivavtal. 

 Boka den resa som ger den lägsta totalkostnaden (inkl resa, hotell, taxi, ev 

parkering, traktamente, förlorad arbetstid etc) när du jämför de olika 

alternativen. 

 

5.3 Godkännande  

När du konstaterat att du måste göra en resa för att utföra ditt arbete på bästa sätt, 

begär ett muntligt (eller via e-post) godkännande från din närmaste chef.  

 

En chef kan ge sina anställda ett generellt godkännande att själva besluta om resor 

som är en naturlig och ofrånkomlig del i den anställdes arbetsutövning.  
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Samtliga avsteg från denna resepolicy måste också godkännas av närmaste chef. 

 

6 BOKNING  

Samtliga resor, hotell och konferenser/event utom lokalresor med buss och taxi ska 

bokas via vår avtalade resebyrå. Syftet med detta är att säkerställa 

kostnadseffektivitet, säkerhet och miljöhänsyn, samt att underlätta uppföljning och 

utvärdering. Vi får också ökad kostnadskontroll och bättre information om vårt 

resande vilket är ett mycket viktigt underlag inför förhandling med våra 

leverantörer. Genom att boka alla resor via en resebyrå säkerställer vi dessutom att 

Unionen snabbt kan få information om var alla anställda befinner sig om en 

krissituation skulle uppstå. 

 

Unionens avtalspriser finns laddade både i självbokningsverktyget och i de verktyg 

resebyråns personliga service har tillgång till.  

 

För en lista över Unionens avtalsleverantörer kontakta Inköpsteamet. 

 

6.1 Boka inrikes flyg och tåg 

Samtliga inrikes flyg- och tågresor ska bokas i det självbokningssystem som 

tillhandahålls av vår avtalade resebyrå.  

6.2 Utrikes flyg och tåg 

Utrikesresor kan även bokas via telefon. 

6.3 Hotell 

All bokning av hotell ska ske via resebyrån genom onlineverktyget eller HRG-

appen.  

 

Om hotellövernattning krävs ska du boka det samtidigt som du bokar din transport 

för att slippa hotellbokningsarvode vid användning av självbokningssystemet. Även 

om du enbart ska boka en hotellövernattning så ska självbokningsverktyget 

användas.  

Bokning direkt med hotellet får göras i undantagsfall och under förutsättning av att 

du kan säkerställa att Unionens avtalspris kan bokas. Om direktfaktura måste 

begäras skall hotellbokningen göras direkt med avtalat hotell.  

Finns inga avtalshotell tillgängliga ska annat hotell inom Scandic och Best Western 

bokas. Endast i undantagsfall ska bokning ske på annat hotell än de tidigare nämnda. 

Hotellet ska ha kollektivavtal och standardrum ska bokas. 

6.4 Hyrbil 

Om hyrbil krävs ska den alltid bokas tillsammans med flyg eller tåg. Om du enbart 

ska boka en hyrbil ska självbokningsverktyget användas. 
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6.5 Flygtaxi 

Flygtaxi ska du boka samtidigt som du bokar din flyg eller tågtransport. 

6.6 Komplexa inrikesresor 

Om du ska boka en resa som inte går att boka i självbokningsverktyget får 

resebyråns personliga service användas. Exempel på sådana tillfällen är vid resa med 

fler än en destination, resande med skrymmande utrustning eller att du har ett 

funktionshinder som kräver att leverantören informeras. 

6.7 Bokning utanför resebyråns ordinarie öppettider 

Resebyrån tillhandahåller dygnet runt support för alla bokningar. Denna support har 

en förhöjd avgift och bör därför enbart användas då ditt ärende inte kan vänta tills 

resebyråns onlinesupport eller personliga service åter är öppen.  

6.8 Avbokning 

Kontrollera alltid avbokningsreglerna! Om du måste avboka en bokning av något 

slag, gör det omgående för att minimera kostnaderna. 

6.9 Reseprofil 

Resenären ansvarar själv för att resenärsprofilen i självbokningsverktyget och hos 

resebyråns personliga service är uppdaterad med rätt uppgifter.  

7 BRA MILJÖVAL 

Det finns ett övergripande mål att vi ska minska koldioxidutsläppen och i enlighet 

med vår miljöpolicy ska du alltid vid val av transportsätt tänka på miljön: 

 Ställ dig alltid frågan om uppgiften går att lösa med hjälp av telefon-/web- 

eller videokonferens. 

 Välj tåg i första hand då det är ur miljösynpunkt är det bästa valet. 

 När du måste flyga; välj kollektivt transportsätt från/till flygplatserna. 

 Måste du åka bil? Välj kommunala färdmedel till möten inom den egna 

staden. Välj miljöbil när du hyr, kör miljösmart, tanka miljövänligt bränsle 

och samåk med dina kollegor.  

 När du bokar taxi - begär en miljöbil.  

 Är det nära? Promenera eller cykla om det går!  

 Samtliga tjänsteresor inom Unionen miljökompenseras årligen i efterhand. 

8 UNIONENS NUVARANDE 
AVTALSLEVERANTÖRER 

För en komplett lista över Unionens nuvarande avtalsleverantörer av rese och 

mötesrelaterade tjänster, kontakta Inköpsteamet. 
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9 TÅG 

9.1 Boka och betala tågbiljetter 

Om en tågresa till din destination tar mindre än 3,5 timmar mätt från avreseortens 

centralstation, ska tåg väljas före flyg med tanke på miljön.  

 

Du bokar dina tågbiljetter genom Unionens självbokningsverktyg. Biljetterna 

faktureras Unionen via resekonto. 

 

Tänk på att du kan boka tåg ena vägen och flyga den andra om tåg av praktiska skäl 

är omöjligt på någon av sträckorna. Flyg på sträckor där tåget tar mindre än 3,5 

timmar ska godkännas av närmaste chef. 

9.2 Resklass 

För tågresor ska den billigaste icke ombokningsbara biljetten i andra klass bokas. 

Om en förstaklassbiljett är billigare än en andraklassbiljett vid bokningstillfället så 

får förstaklassbiljetten väljas.  

 

Om särskilda skäl föreligger, såsom att restiden ska användas för mötesförberedelser 

eller annat arbete, så får en förstaklassbiljett bokas med din chefs godkännande.  

 

Internetuppkoppling får köpas om du behöver uppkoppling för ditt arbete under 

resan. 

 

Tågbiljetter som inkluderar mat får inte bokas om maten är ett tillägg på priset. 

10 FLYG 

10.1 Boka och betala flygbiljetter 

För resor där restiden med tåg överstiger 3,5 timmar mätt från avreseortens 

centralstation, får flyg bokas.  

 

Inrikesflyg 

Samtliga inrikes flygbiljetter bokar du så fort du fått vetskap om resan via Unionens 

självbokningsverktyg. Resor som kräver en mellanlandning behöver inte tas med i 

en kostnadsjämförelse.  

 

 

Flyg inom Europa 

Flygbiljetter inom Europa kan bokas via Unionens självbokningsverktyg men får 

också bokas via resebyråns personliga service. Bokning ska ske så fort du fått 

vetskap om resan. Resor som kräver en mellanlandning behöver inte tas med i en 

kostnadsjämförelse.  

 

Interkontinentala flyg 
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Interkontinentala flygbiljetter ska bokas via resebyråns personliga service så fort du 

fått vetskap om resan. Ett flyg med mellanlandning ska bokas om det inte innebär en 

förlängning av resan med mer än tre timmar och att besparingen överstiger 30 % 

mot en direktflygning.  

 

Alla biljetter bokade med de traditionella flygbolagen faktureras direkt till Unionen 

via resekonto. De flygbolag som valt att står utanför resebyråns faktureringssystem, 

så kallade lågprisflygbolag, betalas med ett betalkort och redovisas på din 

reseräkning. Saknar du betalkort och om ditt kostnadsställe inte har ett företagskort 

ska betalningen ske mot faktura. 

 

I de fall flera alternativ är likvärdiga i pris och restid ska du välja den leverantör som 

Unionen har avtal med. 

10.2 Resklass 

Bokning av flygresa ska göras i ekonomiklass. 

 

Den lägsta totalkostnaden för resan ska vara vägledande för ditt val av biljetter. Det 

betyder att den billigaste ekonomiklassbiljetten ska väljas. De flesta 

ekonomiklassbiljetter är ombokningsbara mot en kostnad. Även om biljetten inte är 

ombokningsbar så blir det billigare för Unionen om du måste lämna en biljett 

outnyttjad och köpa en ny vid de tillfällen du absolut måste ändra dina resplaner.  

 

Den billigaste biljetten med en avgångstid inom en timme före den avgång som 

passar bäst ska bokas. 

 

10.3 Visum 

Du är själv ansvarig för att kontrollera om visum behövs och att söka visum. Den 

avtalade resebyrån kan hjälpa till med visumansökan.  

 

Ska du resa till USA måste du registrera dig senast 72 timmar innan avresa: 

www.CBP.gov/esta  

 

Eventuella kostnader för visumansökan ersätts via reseräkningen. 

10.4 Vaccinationer 

Du är själv ansvarig för att du har de vaccinationer som krävs för din destination.  

 

Eventuella kostnader för de vaccinationer som krävs för att genomföra din 

tjänsteresa ersätts via reseräkningen. 

11 HOTELL OCH LOGI 

11.1 Boka och betala hotell 

Dina resor ska planeras så att hotellövernattning kan undvikas i största möjliga mån.  

http://www.cbp.gov/esta
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När hotellövernattning är nödvändig ska bokning av hotell ska ske via resebyrån 

genom onlineverktyget eller HRG-appen  

och du ska välja att bo på något av de hotell där Unionen har avtalspriser. Ett 

enkelrum av standardstorlek ska bokas. Om Unionen saknar avtalshotell på den ort 

du reser till eller dessa är fullbokade ska Scandic eller Best Western användas. Är 

inte heller dessa hotell tillgängliga ska ett enkelrum av standardstorlek på ett 

mellanklasshotell som har kollektivavtal och som är porrfritt bokas. Vid 

hotellbokningar utomlands ska ett enkelrum av standardstorlek på ett 

mellanklasshotell bokas. Detta gäller även om en inbjudande organisation eller 

motsvarande anvisar eller föreslår hotell i en högre klass. Bokningen ska även ske 

med hänsyn tagen till arbetsmiljö och personlig säkerhet. 

 

Resebyråns avtalspriser får användas. En del hotell har kampanjpriser. Dessa priser 

får användas. Kontrollera dock alltid om det finns specifika villkor, t.ex. 

avbokningsvillkor, kopplade till priset innan du bokar ett kampanjpris. 

 

Hotellet ska bokas tillsammans med ditt flyg/tåg/hyrbil antingen via Unionens 

självbokningsverktyg. Hotell där transport inte är en del av resan ska bokas via 

Unionens självbokningsverktyg. 

 

Betalning för hotell sker i normalfallet mot faktura då bokning skett via resebyrån.  

 

Vouchers får endast användas i undantagsfall p.g.a. den höga kostnaden för varje 

enskild voucher. 

 

Bokning av hotellrum direkt med hotellet får enbart ske om du kan säkerställa att 

Unionens avtalspris kan användas. 

 
11.2 Privat logi 

Om du föredrar att ordna eget boende hos familj eller vänner har du rätt till 

ersättning enligt gällande traktamentesregler: http://insidan.unionen.se/din-
anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Re

seavtal/Reseavtal.pdf 

12 BIL 

12.1 Hyrbil 

Hyrbil ska endast bokas om det är mer ekonomiskt än att åka med allmänna 

transportmedel eller taxi alternativt att det av praktiska skäl är omöjligt att välja 

allmänna transportmedel. Unionens avtalsleverantör ska nyttjas. 

12.1.1 Boka och betala hyrbil 

Du bokar din hyrbil i samband med flyg/tågbokning genom Unionens 

självbokningsverktyg vid inrikesresa eller via resebyråns personliga service vid resa 

utrikes. Bokning av enbart en hyrbil gör du via självbokningsverktyget. Bokning 
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direkt med hyrbilsföretaget får endast göras om du kan säkerställa att Unionens 

avtalspriser kan nyttjas.  

 

En miljöbil ska om möjligt alltid väljas. Bilstorlek ska väljas beroende på hur många 

personer som ska åka i bilen.  

1-2 personer, storleken ”Kompakt” ska bokas (motsvarar en VW Golf) 

3-5 personer, storleken ”Fullstorlek” ska bokas (motsvarar en Volvo V70). En 

”Fullstor” bil får också väljas om du har skrymmande utrustning. 

 

Betala din hyrbil i första hand med med ett betalkort. Om du hyr bil ofta, fyll i en 

profil och skicka in till det hyrbilsbolag Unionen har avtal med.  

12.1.2 Kontrollera och tanka bilen 

Granska bilen och underrätta uthyrningsstället om du upptäcker några skador innan 

du kör iväg. Tanka bilen innan du returnerar den för att undvika onödiga kostnader. 

12.1.3 Försäkring av hyrbil  

Du som hyr bil ska försäkra dig om att följande försäkringar ingår i hyresavtalet. 

 TP (Theft Protection), stöldskyddsförsäkring 

 CDR (Collision Damage Reducer), självriskreducering  

 

Du behöver inte teckna PAI-tilläggsförsäkring (Personal Accident Insurance), det 

ingår i vår tjänstereseförsäkring.  

 

Vid olycksfall med hyrbil är Unionen ansvarig för självrisken, inte du som resenär. 

Rapportera en olycka omedelbart till biluthyrningsföretaget och till din närmaste 

chef. 

12.2 Privat bil 

De anställda som enligt sitt anställningsavtal med Unionen är skyldiga att hålla med 

bil i tjänsten ska använda den istället för hyrbil om det är praktiskt möjligt.  

Övriga anställda har själva rätt att avgöra om en hyrbil eller privatbil väljs. 

Ersättning för resa med privat bil sker enligt gällande milersättningsregler. 

http://insidan.unionen.se/din-

anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Rese

avtal/Reseavtal.pdf 

 

Vid olycksfall med privat bil i tjänsten har Unionen via TCO en 

tjänstereseförsäkring där du kan få självriskeliminering hos Folksam. 

12.3 Kostnader för parkering 

Kostnader för nödvändig parkering och vägavgifter i tjänsten ersätts. Kvitton lämnas 

in som visar hur länge och var fordonet har stått parkerat samt information om 

anledning till parkering.  

 

https://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
https://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
https://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
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Undvik att ta bilen till flygplatsen, använd flygtåg/flygbuss i första hand. Om du 

måste åka bil till flygplatsen, använd långtidsparkeringen om du är borta längre än 

en dag. 

12.4 Brott mot trafik och parkeringsregler 

Brott mot trafik- och parkeringsregler vid resa med bil i tjänsten ersätts ej.  

13 LOKALA RESOR INKL RESOR TILL/FRÅN 
FLYGPLATSER 

13.1 Allmänna kommunikationer 

Använd allmänna kommunikationer om det är säkert med tanke på de lokala 

förhållandena. Använd flygtåg eller flygbuss till/från flygplatsen i de fall det 

alternativet finns och betala med ditt företagsupphandlade privata betalkort.  

13.2 Taxi 

Taxi använder du när det ej finns allmänna kommunikationer, när de ej är lämpliga 

p.g.a. tidsaspekter eller där det på grund av de lokala förhållandena inte är säkert att 

färdas med allmänna kommunikationsmedel. 

 

Be alltid om en miljötaxi. Använd Unionens avtalade taxibolag om det finns på 

orten. Samåk med dina kollegor. 

 

När du bokar flygtaxi i Sverige ska delad taxi bokas. På vissa orter är det mycket 

viktigt att ha en bokad taxi från flygplatsen för att inte riskera att bli strandsatt.  

 

Om en egen taxi måste väljas, boka då inte en flygtaxi i de större städerna där 

tillgången till Unionens avtalsleverantörer är god. 

13.3 Lokala resor till möten i den egna staden 

Vid möten på din anställningsort ska allmänna kommunikationer användas då det är 

praktiskt möjligt. 

 

14 BÅT 

Du bokar hytt i standardklass med fönster hos vår avtalade resebyrås personliga 

service.  

 

15 RESERELATERAD TELEKOMMUNIKATION 

Om du har en tjänstetelefon ska denna användas före andra betalalternativ såsom 

hotellrummets telefon.  

 

Undvik att använda Unionens mobila bredband utomlands då kostnaden för 

datatrafik utomlands är mycket hög. Använd istället hotellets uppkoppling.  
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Mobil Internettrafik ska undvikas så gott det går med hänsyn till kostnaden vid resor 

utomlands.   

 

16 BONUSPROGRAM  

Bonusprogram får aldrig medföra att du som resenär bokar en resa som blir dyrare 

för Unionen, eller att du väljer en annan leverantör än en av de som Unionen har 

avtal med när de har ett likvärdigt alternativ att erbjuda.  

 

De bonuspoäng som erhålls vid en resa betald av Unionen ska användas för att köpa 

nya resor/hotellövernattningar/hyrbilar för Unionens räkning. 

 

Så kallade frequent flyer-rabatter/bonusprogram eller liknande är enligt gällande 

regler en skattepliktig förmån om de används privat, i den mån förmånen grundas på 

av arbetsgivaren betalda tjänsteresor och förmånen inte utnyttjas i tjänsten. Det 

innebär att förbundet får betala arbetsgivaravgift och du som resenär 

förmånsbeskattas för hela beloppet de rest under året. 

 

Du som anställd är enligt lag skyldig att informera den arbetsgivare som stått 

för kostnaderna om förmånens art, storlek och under vilken månad förmånen 

åtnjutits om du använder bonuspoäng för privat bruk.  

 

Dessa uppgifter ska lämnas av den anställde senast månaden efter det att förmånen 

åtnjutits, varefter arbetsgivaren ska värdera förmånen, innehålla preliminärskatt, 

erlägga arbetsgivaravgifter samt i sinom tid lämna kontrolluppgift. 

 

Unionen ersätter inga kostnader för att delta i bonusprogram. 

 

17 FÖRSÄKRING 

Samtliga anställda är försäkrade via Unionens tjänstereseförsäkring. För detaljerad 

information om försäkringens omfattning se försäkringsvillkoren på följande länk 

(http://www.folksam.se/tco). 

  

Beställ Försäkringskassans kort för resor inom EU och ha alltid med det på 

utrikesresor, www.fk.se.   

 

18 BETALNINGSSÄTT 

Om du reser i tjänsten har du möjlighet att efter ansökan från din chef få ett 

företagsupphandlat privatkort (Eurocard) som Unionen betalar årsavgiften för. 

 

http://www.folksam.se/tco
http://www.fk.se/
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Vanliga flygbiljetter, tågbiljetter, flygtaxi, hotell och resebyråns arvode faktureras 

Unionen via resekonto vare sig bokningen görs via självbokningsverktyget eller 

personlig service. Flygbolag som inte är uppkopplade mot resebyråns 

faktureringslösning, så kallade lågprisbolag, betalas med betalkort.  

 

Alla övriga affärsrelaterade resekostnader betalar du med kort (företagskort, 

kostnadsställets betalkort, företagsupphandlat privatkort eller annat privat kort). Är 

detta inte möjligt kan betalning mot faktura väljas, men då måste bokning ske direkt 

hos leverantören. Endast i undantagsfall skall s.k. vouchers användas p.g.a. den höga 

kostnaden för varje enskild voucher. 

 

Vid bokning mot faktura är det viktigt att rätt faktura adress, kostnadsställe anges 

och att 30 dagar netto begärs som betalningsvillkor. 

 

Vid frågor gällande företagskort kontakta Inköpsteamet. 

 

Användning av företagskort minskar antalet fakturor från leverantörerna samt att det 

är av yttersta vikt att vi har fullgod och objektiv statistik vid förhandling med våra 

leverantörer.  

 

Om ni är flera som reser tillsammans och en person betalar för flera anställda ska 

den person som har högst befattning betala med sitt företagskort. Kostnader utan 

kvitto godkänns inte och det är inte tillåtet att du attesterar dina egna utgifter även 

om du är budgetansvarig. Närmaste chef attesterar.  

 

Reseförskott är inte tillåtet. Använd ditt företagskort för kontantuttag. Kostnaden för 

kontantuttaget tas upp på reseräkningen. 

 

19 RESERÄKNING 

Samtliga utlägg som görs med kort eller kontant ersätts genom att resenären lämnar 

en reseräkning.  

 

Om du har Unionens företagsupphandlade privatkort finns det gott om tid för dig att 

lämna in din reseräkning och få dina utgifter ersatta på nästföljande lön innan 

fakturan för ditt företagsupphandlade privata betalkort förfaller till betalning. På 

detta sätt behöver du aldrig ligga ute med pengar för reserelaterade tjänster som du 

betalat för i samband med en tjänsteresa.  

 

Ansvar för att lämna en korrekt reseräkning åligger resenären. Eventuella 

förseningsavgifter för kortfakturor som inte har betalats ersätts inte av Unionen så 

länge Unionen inte har orsakat förseningsavgiften på grund av försenade 

attesteringar eller utbetalningar.  

 

Om bedrägeri mot kortinnehavaren uppstår under en tjänsteresa går kortinnehavaren 

skuldfri. 
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Traktamenten redovisas enligt gällande regler. För uppdaterad information om 

traktamentesbelopp, vänligen se http://insidan.unionen.se/din-

anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Rese

avtal/Reseavtal.pdf 

 

20 GRUPPRESOR, KONFERENSER 

20.1 Bokning/avbokning, godkännande 

För kortare möten och avstämningar ska telefon-/web- eller videokonferens vara ditt 

första alternativ. När så inte är möjligt för att uppnå syfte och mål för 

mötet/konferensen ska mötet i första hand hållas på det Unionenkontor där de flesta 

deltagarna finns lokaliserade för att minimera resekostnader och tid. 

 

Om beslut tas att vara på extern plats för att syfte och mål för mötet ska uppnås 

gäller följande:  

 

 Bokning ska ske via HRGs Events & Meetings Management 

(http://www.hrgworldwide.com/se-se/Services/Resehantering/Local-

Country-Services/Pages/Gruppresor-events-och-konferanser.aspx)  

 Boka så tidigt som möjligt för att få bra priser och villkor.  

 Alla med chefsposition inom Unionen får besluta om en konferens inom 

Sverige.  

 Konferenser utomlands måste godkännas av kanslichefen.  

 

Om du bokar aktiviteter under konferensen/eventet, tänk på säkerheten och 

sammansättningen av gruppen så att det blir på rätt nivå. 

 

Vid avbokning av konferenser måste vi ofta betala för rummen samt för uteblivna 

inkomster för konferens och förtäring på hotellet. Var uppmärksam på 

avbokningsvillkor när du bokar en konferens. 

 

Om du tvingas till att avboka konferensen av något skäl: 

1. Boka av det omgående för att minimera avbeställningskostnaderna. 

2. Om avbokningen innebär att vi måste betala rumsnätter:  

Kommunicera internt (kanske är någon annan som behöver rummen) och arbeta 

aktivt tillsammans med leverantören för att minimera skadan. 

20.2 Val av leverantör 

De centralt upphandlade leverantörerna ska användas så långt det är möjligt för att 

vi även i framtiden ska få bra priser. Dessa finns laddade hos resebyrån. Kan inget 

av alternativen anlitas ska Scandic eller Best Western användas. Därefter används 

hotell och konferensanläggningar med TCO-avtal eller resebyråns rabattavtal. Även 

dessa är laddade hos resebyrån. 

 

http://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
http://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
http://insidan.unionen.se/din-anställning/villkor_i_din_anstallning/Villkor%20i%20din%20anstllning/Resor/Reseavtal/Reseavtal.pdf
http://www.hrgworldwide.com/se-se/Services/Resehantering/Local-Country-Services/Pages/Gruppresor-events-och-konferanser.aspx
http://www.hrgworldwide.com/se-se/Services/Resehantering/Local-Country-Services/Pages/Gruppresor-events-och-konferanser.aspx
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Tänk på hotellet/konferensanläggningens läge så att det är kostnads-, miljö- och 

tidseffektivt för deltagarna att transportera sig till/från tågstation/flygplats. Välj en 

destination som har gott om förbindelser från de orter där deltagarna kommer ifrån.  

20.3 Transport 

Försök att boka deltagarnas resa till destinationen med tåg när så är möjligt. Använd 

kollektiva färdmedel eller samåk till/från tågstationer/flygplatser i bussar/taxi/bil.  

Om konferensarrangören tillhandahåller gemensam transport till konferensplatsen 

ska den gemensamma transporten väljas före egen bil. 

  

 


