
Antagen av distriktsstyrelsen 2015-01-18 

”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den”. 
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Svenska Kyrkans Unga i Skara stift vill värna om skapelsen och tycker därför att det är viktigt 

att vara medveten om hur de val vi gör påverkar klimatet. Därför går Svenska Kyrkans Unga i 

Skara stifts resepolicy ut på att resa så miljövänligt som möjligt i förhållande till 

omständigheterna och på ett sådant sätt att den resande kan utföra sitt uppdrag vid resans 

slut. 

 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts resepolicy syftar till att reglera hur resor som görs på 

uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Skara stift genomförs på ett sätt som tar hänsyn till 

miljön och till individen. 

 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts resepolicy gäller för alla som reser på uppdrag av 

distriktet, så som förtroendevalda och ideella. 

 

Kollektiva färdmedel bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Vid flera likvärdiga 

färdalternativ ska det mest miljövänliga alternativet väljas utifrån följande ordning: 

1. Gång eller cykel 

2. Tåg 

3. Buss 

4. Samåkning i bil 

5. Egen bil 

6. Flyg 

7. Färja 

 

När Svenska Kyrkans Unga i Skara stift samarbetar med andra organisationer som står för 

resan ska Svenska Kyrkans Unga i Skara stift informera om resepolicyn och verka för att den 

tillämpas. 

 

Vid resor med tåg ska den billigaste biljetten väljas, vilket beroende på när biljetten beställs 

kan innebära både första eller andra klass. Ombokningsbara biljetter bör bokas, likaså ska 

alla som vill kunna välja platsreservation för sin resa om möjligt. Använd befintliga rabatter, 

t.ex. studentrabatt, i så stor utsträckning som möjligt. SJ släpper sina billigaste biljetter 90 

dagar innan avgång och de ska bokas i första hand, resor ska med andra ord bokas så tidigt 

som möjligt. I det fall biljett inte kan bokas med sådan framförhållning kan det för den som är 

under 26 år, student eller pensionär bli billigare att köpa en Sista Minuten-biljett tidigast 24 

timmar innan avgång.  



 

Resa med buss kan ske mellan orter där det inte går tågförbindelser, är för långt att gå/cykla 

eller då andra speciella skäl finns. Även här ska befintliga rabatter användas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

Resa med bil kan ske mellan orter utan kollektiva färdmedel eller då andra speciella skäl 

finns. Vid resa med bil ska alltid samåkning eftersträvas. Resa med bil ersätts med 

motsvarande skattepliktig grundersättning. För att hitta uppdaterade siffror på bilersättning se 

Skatteverkets hemsida. 

 

Vid resa med flyg och färja ska godkännande inhämtas från distriktsordförande eller 

ungdomskonsulenten. Godkännande ges då en betydande tidsvinst kan göras eller då andra 

speciella skäl finns. För flyg gäller i allmänhet att biljetterna blir billigare ju tidigare de bokas. 

Använd befintliga rabatter i så stor utsträckning som möjligt, t.ex. ungdomsrabatt, 

studentrabatt eller på "standby"-biljett. För flyg finns det även Sista Minuten-biljetter 

tillgängliga tidigast 24 timmar innan avgång för ungdomar under 26 år, studenter samt 

pensionärer. Har du inte möjlighet att resa med dessa rabatter ska du eftersträva att resa 

med helg- eller övernattningsrabatter. 

 

 

 

 

 

Denna policy reglerar färdsätt vid resor så att de i största möjliga mån är miljövänliga och 

kostnadseffektiva men ändå tar hänsyn till individens behov av att resa bekvämt och på ett 

sådant sätt att den resande kan utföra sitt uppdrag vid resans slut. Eventuellt kan resan ske 

dagen innan. Alla som reser på uppdrag av distriktet berörs. 

Färdsätt ska väljas i följande ordning: 

 

1. Gång eller cykel 

2. Tåg 

3. Buss 

4. Samåkning i bil 

5. Egen bil 

6. Flyg 

7. Färja 

 

Biljetter bör bokas så tidigt som möjligt till den lägsta kostnaden.  

 


