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Resepolicy 
 
Grundsyn och mål 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) resepolicy omfattar ledamöter, 
förtroendevalda, anställda och andra personer som behöver resa för att utföra något 
åtagande för KSLA:s räkning, som föreläsare, etc. Den berör alla resor som företas 
inom ramen för KSLA:s verksamhet där överenskommelsen är att akademien ska stå för 
kostnaden. Syftet med resepolicyn är att berörda ska välja ett så klimatvänligt och 
kostnadseffektivt resesätt som möjligt i samband med uppdrag för akademien. Målet är 
att bidra till att KSLA:s uppställda mål för miljö- och klimatarbete kan hållas (se 
KSLA:s policy för miljö- och klimatarbete). Detta ställer krav på resornas hantering, 
alltifrån beställning till genomförande. 
 
Resor inom KSLA:s uppdrag  
Alla resor för akademien ska ha ett klart definierat syfte och fylla ett för verksamheten 
väl motiverat behov. När det är möjligt ska digitala mötesformer väljas för att bidra till 
att minska det totala resandet. Är det osäkert om ersättning kommer att kunna erhållas 
för en planerad resa ska kontakt tas med KSLA:s kansli innan resan bokas. 
 
Resor och färdmedel 
Resor ska beroende på avstånd företas på ett så klimatvänligt och kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. 
• Resor i närområdet: gång, cykel, buss, tåg eller båt. 
• Längre resor i första hand med tåg eller bil, samåkning ska eftersträvas. Vid behov 

kan resan företas med flyg, varvid lämplig klimatkompensation ska eftersträvas. 
• Resor till och från flygplatser och resecentraler ska i första hand företas med 

gemensamma transportmedel. 
• Vid resor med taxi eller hyrbil bör miljöfordon alltid efterfrågas. 
 
Möteslokal och hotell 
Möteslokaler, konferensanläggningar och hotell bör vara miljömärkta och väljas med 
utgångspunkt från kommunikationsmöjlighet. Möten i Stockholm ska i första hand 
förläggas till KSLA med boende för föreläsare och organisationskommitté i första hand 
på hotellen Tegnérlunden och Birger Jarl, som KSLA har förmånliga avtal med. 
 
Kansliets resor till och från arbetet 
Resor till och från arbetet, som görs av kansliets personal, omfattas inte av policyn. 
KSLA vill dock stimulera och verka för att personalens resor till och från arbetet 
genomförs så att påverkan på klimatet minimeras och ser gärna, som ett led i miljö- och 
hållbarhetsarbetet, att de sker så klimatvänligt som möjligt. 
 
Ansvarig text och uppdatering 
Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se 
 
Mer information 
Agneta D Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, 08-5454 7712 
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Regler för akademiens reseräkningar 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ersätter kostnader i samband med 
resor för akademien. Akademiens blankett för reseräkningar ska användas (hämtas på 
KSLA:s webbplats, www.ksla.se/om-ksla/hur-arbetar-vi/resa-for-akademien/ och är 
ifyllbar på skärmen).  
 
Reseräkningen måste sändas in för betalning inom en månad efter genomförd resa. Alla 
reseräkningar ska förses med en kort hänvisning till de aktiviteter du deltagit i. Planera 
resandet i god tid, boka så billiga biljetter som möjligt och utnyttja om möjligt rabatter 
för att hålla kostnaden nere. För mer information se ovan under ”Resor och färdmedel”. 
 
Vid övernattning i Stockholm bör akademiens förmånliga avtal med hotellen 
Tegnérlunden och Birger Jarl utnyttjas. För bokning, kontakta Agneta D Ohlson på 
kansliet, 08-5454 7712 eller agneta.ohlson@ksla.se. 
 
Om originalkvitton finns i pappersform måste de bifogas reseräkningen för de kostnader 
du vill få ersättning för. Skatteverket godkänner inte kopierade kvitton eller skannade 
kvitton via mejl. Kvitton som endast finns i digital form går att mejla. Resor med egen 
bil ersätts med skattemässigt avdragsgillt belopp om 18.50 kr/mil. 
 
Valutor 
Kostnader anges i den valuta i vilken de betalats och omräkning görs till svenska kronor. 
Bifoga om möjligt kvitto för köp av valuta. Saknas underlag som visar valutakurs kommer 
Riksbankens genomsnittskurs för den månad under vilken resan utfördes att användas. 
Utbetalning sker i den valuta som är nedsummerad på reseräkningen. 
 
Uppgifter för betalning anges på reseräkningsblanketten 
 
Ansvarig text och uppdatering 
Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se 

 
Mer information 
Sofia Dahlén, 08-5454 7709, sofia.dahlen@ksla.se 
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