
 
SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPINGS STIFTS   

RESE -OCH UTGIFTSPOLICY 
”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den”. 1 Mos 2:15 
 
SYFTE 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts rese- och utgiftspolicy syftar till att reglera hur resor som görs 
på uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift genomförs på ett sätt som tar hänsyn till miljön 
och till individen och reglera i vilken mån distriktet bekostar måltider samt andra utlägg, och hur de ska 
redovisas. 
 
MÅLGRUPPER 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts rese- och utgiftspolicy gäller för alla som reser och gör utlägg 
på uppdrag av distriktet, så som förtroendevalda, stiftspersonal och ideella eller när distriktet står för 
kostnader i andra sammanhang. 
 
RIKTLINJER 
När vi reser för distriktets räkning försöker vi i så stor mån som möjligt resa miljövänligt, genom 
exempelvis i första hand tåg, buss eller cykel.  
Kollektiva färdmedel bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov kan resan ske dagen 
innan eller efter uppdraget och distriktet bekostar då en övernattning, 
detta beslutas efter samråd med distriktsstyrelsen. Logi sker normalt i flerbäddsrum 
med vandrarhemsstandard. Lakan-set får hyras på distriktets bekostnad. 
 
UTLÄGG 
För att få ersättning för utlägg gäller att: När du gör ett utlägg ska du se till att du får ett kvitto. Detta 
ska redovisas på en blankett för reseräkning för utlägg. Räkningar för gjorda utlägg ska helst vara 
inlämnade senast tre månader efter det att utlägget gjorts dock senast efter sex månader. 
 
MÅLTIDER 
Inom den interna kommunikationen ska Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift: 

- Utlägg för måltid får ske när måltid ska intas under eller i samband med att uppdrag utförs för 
distriktets räkning. Helst ska kosten vara vegetarisk för att få ersättning i enlighet med Svenska 
Kyrkans Unga i Linköpings stifts policy för Miljö och Etik.  

- Distriktet bekostar måltider upp till nedanstående belopp, eventuella mellanskillnader bekostas 
av individen.  

Distriktet ska ta hänsyn till beloppsgränserna vid val av restaurang så att en fullgod måltid ryms 
inom gränserna. Beloppen gäller även när mat beställs under distriktsarrangemang: 
 

- Frukost 100 kronor 
- Lunch vardag 130 kronor 
- Lunch helgdag 160 kronor 
- Middag 240 kronor 
- Ingen alkohol eller energidryck får intas i samband med måltid som ska bekostas av Svenska 

Kyrkans Unga i Linköpings stift i enlighet med Drogpolicyn.  



 
HÄNVISNINGAR 
De olika policyer som Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift utgår ifrån är generella och bör anpassas 
utifrån varje enskilt tillfälle. Följande policyer gäller för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift: 
Resor och utgifter, Miljö och Etik, Bön och Gudstjänst samt Kommunikation. 
 
UPPHOV OCH ANSVAR 
Den här policyn är en omskrivning av förbundets policy om Resor och utgifter, som distriktsstyrelsen 
har korrigerat för att passa distriktet bättre. Distriktsstyrelsen är ansvarig för att policyn sprids och 
följs. 
 
SVENSKA KYRKANS UNGAS RESE- OCH UTGIFTSPOLICY I KORTHET 
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.  
 
Policyn reglerar även ersättning för utlägg gjorda i samband med uppdrag som sker å distriktets vägnar 
och hur mycket en måltid som distriktet bekostar får kosta. Alla som gör 
utlägg i och med uppdrag för distriktet berörs. Vid utlägg ska kvitto alltid sparas och lämnas helst 
senast 3 månader efter att utlägget gjordes.  
 
Antagen av Distriktsstyrelsen 2020-01-11 
 
 
 


