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RESEPOLICY 

 
 

Syftet med RSMH:s resepolicy är att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt och 

miljövänligt resande inom organisationen. Policyn gäller alla resor som företas av anställda, 

förtroendevalda, kursdeltagare och ombud för distrikt och lokalföreningar i samband med 

förbundsråd och kongress. Det är upp till var och en att ansvara för att resorna sker i enlighet 

med policyn. 

 

 

Reseplanering 

Alla resor ska planeras och bokas i så god tid som möjligt för att kostnaderna för 

organisationen ska hållas nere. För inrikes resor bör resan bokas minst 3-4 veckor i förväg. 

För inplanerade möten gäller att man ska boka resan till mötet och eventuellt boende så snart 

som möjligt efter att datumet har bestämts. Ju närmare inpå mötet man väntar, desto 

kostsammare blir resan. 

 

Boka hela resan samtidigt 

Vid resebeställningar bör man tänka igenom hur hela resan ska gå till och boka allt på samma 

gång. Det inkluderar anslutningar (till och från tågstationen eller flygplatsen) och eventuellt 

boende. 

 

Inrikes resor 

Tåg och buss/kommunaltrafik ska alltid vara förstahandsvalet för resor inom Sverige, där så 

är möjligt. Flygresor inom landet kan bokas om motsvarande resa med tåg tar mer än 6 

timmar enkel väg, eller med hänsyn till hälsoskäl. Detta ska då godkännas av förbundskansliet 

innan resa bokas.  

 

Resor mellan Stockholm och Göteborg, liksom mellan Stockholm och Malmö bokas till 

exempel med tåg.  

 

Finns alternativ till resa? 

Innan möten bokas, förutsätter RSMH att anställd/förtroendevald överväger möjligheterna att 

genomföra mötet på annat sätt, till exempel över telefon eller Skype. 
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Riktlinjer för val av färdmedel 

 

Tåg 

Resor med tåg ska alltid genomföras i andra klass (undantaget de gånger då biljetter i första 

klass kostar lika mycket). Ombokningsbara biljetter ska inte vara ett förstahandsval.  

 

Flyg 

Resor med flyg ska bokas i god tid för att hålla kostnaderna nere. Resorna genomförs alltid i 

ekonomiklass och ska endast i undantagsfall vara ombokningsbara (om det finns skäl att tro 

att resan kan komma att behöva bokas om). I de fall då flygresor genomförs, ska resan från/till 

flygplatsen i första hand göras med kommunalt färdmedel/flygbuss. Taxiresor görs enbart om 

det inte finns något annat sätt att ta sig från flygplats till platsen för mötet, eller om man är en 

grupp resande, i vilket fall en taxiresa kan komma att kosta lika mycket eller mindre än en 

bussresa för samtliga personer. 

 

Taxi 

Taxiresor ska enbart göras i de fall då det inte finns något annat tillgängligt färdsätt, och då i 

första hand gemensamt med andra för att hålla kostnader och miljöpåverkan nere. 

 

Bil 

Resor med bil ska bara göras om det finns logistiska aspekter som talar emot resande med 

tåg/buss. Vid resor med bil ska samåkning med andra ske när detta är möjligt.    

 

Hotell 

Hotellbokning i Stockholm ska i första hand göras på det hotell som RSMH har avtal med, 

Aparthotel Telefonplan. Undantag får enbart göras med hänsyn till särskilda hälsoskäl. 

På andra orter ska hotellrum bokas i ekonomi- eller standardrum på det på orten billigaste 

alternativet. Hänsyn ska dock tas till hur det rent praktiskt är möjligt att ta sig till 

mötesplatsen. 


