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Juseks policy för tjänsteresor och konferenser   
 

Juseks policy för tjänsteresor och konferenser gäller för Juseks personal och förtroende-
valda och styr hur vi planerar våra tjänsteresor. Den ska även ge vägledning till hur vi för-
lägger våra sammanträden och konferenser. Denna policy ligger till grund för val av affärs-
resebyrå samt i deras arbete och vägledning av Juseks resenärer. Administrativa chefen an-
svarar för upphandling och val av affärsresebyrå.  
 
Tjänsteresor och konferenser ska vidtas efter en restriktiv behovsprövning med en helhets-
syn både beträffande kostnader och arbetstid. 
 

Tjänsteresor  
En helhetssyn gäller vid tjänsteresor där både kostnads- och arbetstidsaspekt ska beaktas. 
Den totala resekostnaden ska hållas nere och hänsyn ska tas till miljö. Utgångspunkten är 
att resenären väljer billigaste färdmedel och prisvärt boende, samt så långt det är möjligt an-
vänder företag som har kollektivavtal och arbetar aktivt med miljöfrågor. Lokaltrafik ska 
användas istället för taxi så långt det är lämpligt. När taxi används bör det vara miljötaxi.  
 
Om övernattning krävs används i första hand de hotell som rekommenderas via hotellistan 
på intranätet. Hotellen är miljömärkta och tar ett socialt ansvar, ex har kollektivavtal och är 
porrfria. 
 
Användande av videokonferens eller telefonmöte ska övervägas innan bokning av resa. 
 
Helhetssynen för kostnadsaspekten kan även innebära att årskort hos SJ i vissa fall blir ett 
billigare alternativ. Beslut om inköp av årskort fattas av närmaste chef efter noggrann kalkyl 
som stäms av med administrativa chefen. Beslut om årskort revideras årligen efter avstäm-
ning av föregående års resor i tjänsten. 
 

Konferens/seminarium/kurs  
Endagarskonferenser utan övernattning ska vara utgångspunkten vid planering. Innan be-
slut tas om konferens i form av internatmöte ska en noggrann analys göras av behovet av 
övernattning för att säkerställa att den kostnad som internatmöte innebär ger ett motsva-
rande mervärde och är befogat av verksamhetsskäl. Även arbetstidsaspekten ska beaktas.  
 
Efter behovsprövning kan utlandskonferenser vidtas och rekommendationen är att ut-
landskonferenser kan vidtas vart tredje år av kansliets avdelningar, ledningsgrupp, sektions-
styrelser och förbundsstyrelse. Vid utlandskonferenser ska valet av land ha en koppling till 
konferensen. Det kan röra sig om studiebesök, mässa eller liknande. Finns ingen koppling 
till landet ska den totala kostnaden för resa, uppehälle, konferenslokaler, mat med mera, 
understiga kostnaden för att hålla konferensen/seminariet/kursen i Sverige. Miljö- och den 
sociala aspekten ska beaktas.  



 
Regeln är att minst sex timmar per dag i snitt ska ägnas åt konferens/kurs/seminarium/ 
studiebesök. 
 
Förbundsstyrelsens ordförande eller vd ska godkänna konferens/seminarium/kurs som 
förläggs utomlands innan planeringen av denna påbörjas.  
 
Konferensanläggningarna ska liksom hotellen så långt det är möjligt vara miljömärkta och 
ta ett socialt ansvar, ex ha kollektivavtal och vara porrfria. 
 

Bokning av tjänsteresor  
Tjänsteresor kan bokas via Juseks affärsresebyrå. Beställaren/resenären kan även själv boka 
biljetter och logi utan inblandning av affärsresebyrån. Hänsyn ska tas till miljö och socialt 
ansvar.  
 
Vid gruppresor tas offert in från Juseks affärsresebyrå såväl som andra affärsresebyråer. 
Kansliets assistenter/administratörer kan även boka gruppresor utan inblandning av affärs-
resebyrå.  
 

Redovisning  
Vid redovisning av tjänsteresekostnader ska syftet med tjänsteresan antecknas på reseräk-
ningen, fakturan eller tillsammans med eventuella utläggskvitton.  
 
Vid förrättningar där traktamente utgår och/eller vid utlägg för kostnader som Jusek ska 
bekosta, ska resenären inkomma med reseräkning till kansliets ekonomifunktion senast tre 
månader efter förrättningen för att få ersättning.  
 

Krav på affärsresebyrån  
Affärsresebyråns serviceutbud och rutiner ska vara utformade så att resenären/beställaren 
ges ett aktivt stöd vid biljettköp och logibokning och kan erbjudas prisvärda och hållbara 
alternativ. Affärsresebyrån ska vid beställningen, med Juseks policy som riktlinje, exemplifi-
era billigare alternativ än fullpris, aktivt arbeta för att resenären/beställaren väljer lokaltrafik 
framför taxi och överlag det billigaste färdsättet med hänsyn beaktat till arbetstid, kostnad,  
miljö och socialt ansvar. 
 

Uppföljning 
En kontinuerlig uppföljning av policyns efterlevnad görs på respektive nivå av avdelnings-
chef, vd och förbundsstyrelseordförande.  
 
 

 
 


