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Resepolicy för Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund  
Scouting handlar mycket om att mötas och göra saker tillsammans. Detta leder ofrånkomligen till att vi 
som scouter reser en hel del. Resandet är idag en självklar del av våra liv, både i och utanför scouterna. 
Det är viktigt att komma ihåg att de prioriteringar vi har som privatpersoner inte nödvändigtvis gäller när 
vi deltar i förbundets verksamhet. Att vi i vår verksamhet föregår med gott exempel för våra yngre 
medlemmar och samhället i stort är en självklarhet. För att ge stöd i resandet har förbundet denna policy 
som skall användas vid arrangemang och verksamhet som drivs i förbundets regi samt av förbundets 
anställda. 

Resande och miljön  
Vårt resande påverkar världen omkring oss på olika sätt. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vill värna om 
vår miljö och därför skall vi välja ett så miljövänligt alternativ för vår resa som möjligt. I Sverige är tåg det 
mest miljövänliga alternativet för längre resor, men för riktigt korta resor är det givetvis bättre att gå eller 
cykla. I de fall det är omöjligt eller opraktiskt att resa med tåg kan bil eller buss användas. Det är då viktigt 
att vi försöker välja ett fordon med låg miljöpåverkan och gärna åka flera tillsammans för att på så sätt 
minska vår enskilda påverkan på miljön. I slutändan är det givetvis situationen som får diktera vilka fordon 
som används. Om det t.ex. inte finns någon miljöbil att tillgå så får man använda en vanlig bil och om 
ingen annan skall åka dit jag skall får jag köra själv. För riktigt långa resor kan det vara orimligt att lägga tid 
på att resa med tåg. I de fall en tågresa skulle innebära att du t.ex. måste ta extra ledigt från skola eller jobb 
kan flyg vara den enda utvägen. Idag behöver flyg inte innebära en större kostnad rent ekonomiskt, men 
tänk på att din miljöpåverkan i stort sett alltid blir störst om du reser med flyg. 

Säkerhet i resandet  
Miljön är viktig för oss, men ännu viktigare är faktiskt den personliga säkerheten. Det är alltid värt att 
poängtera att vi inte får utsätta oss själva eller varandra för fara om detta kan undvikas. Det innebär till 
exempel att om man färdas i bil, skall denna vara försedd med krockkuddar, ABS-bromsar, bilbälten och 
annan grundläggande säkerhetsutrustning. 

Att framföra fordon  
För att få framföra ett fordon i samband med verksamhet i förbundet skall föraren vara utvilad och alert. 
Detta innebär att man skall ha sovit minst 6 timmar natten innan resan påbörjas. Vid en längre resa skall 
man dessutom vara minst två som kan dela på förarjobbet. När man framför ett fordon skall man vara 
fokuserad på trafiken och i mesta möjliga mån undvika att använda mobiltelefon. Om man behöver tala i 
telefon skall man antingen stanna vid vägkanten eller använda handsfree. Om man är ovan eller osäker 
som förare bör man också se till att ta hjälp av mer erfarna passagerare. 

Släpvagn och minibuss  
När man skall framföra släpvagn eller minibuss skall föraren ha haft svenskt körkort med rätt behörighet i 
minst tre år. 
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Rekommendationer för fordon  
Förutom att följa alla lagar och regler har vi följande rekommendationer på fordon som skall framföras i 
samband med verksamhet i förbundet:  

• Vara klassad som miljöbil (enligt vägtrafikskattelag 2006:227).  
• Vara helförsäkrad.  
• Vara försedd med trepunktsbälten på de platser som används.  
• Vara försedd med krockkudde på förarplatsen.  
• Vara försedd med nackstöd på de sittplatser som används.  
• Ge passagerare ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner. 
• Vara rimligt anpassad till resan, antalet personer, mängden bagage mm.  

Om man inte har tillgång till ett fordon som uppfyller dessa krav är det bättre att hyra ett fordon. 

Kostnader för säkerhet och miljöhänseende  
Det kan mycket väl hända att man som kår eller enskild medlem tvingas till merkostnad för en resa för att 
följa denna resepolicy. I de fall där man hamnar i ett val mellan ett mindre miljövänligt/säkert alternativ 
och en ökad kostnad kan förbundet gå in och ge ekonomisk ersättning för den merkostnad som du som 
medlem får. Denna merkostnad ersätts i sådana fall genom att man skickar in en reseräkning till 
förbundet. 

Ersättning för utlägg vid resa  
När du som medlem reser på uppdrag av förbundet skall du få ersättning för dina omkostnader. 
Ersättning får du genom att skicka in en ifylld reseräkningsblankett och blanketten hittar du på förbundets 
hemsida.  
 
För att få ersättning skall du tänka på följande: 

• Vid resa skall du i första hand ta hänsyn till de resandes säkerhet, därefter miljö och slutligen 
resans pris. Du skall alltså resa så säkert, miljövänligt och billigt som möjligt.  

• Vid resor med allmänna kommunikationsmedel utgår ersättning mot uppvisande av biljett. Det är 
viktigt att tänka på att boka resor i god tid för att undvika onödiga kostnader.  

• Resor med egen bil får ske när andra färdmedel saknas eller är opraktiska. För resa med egen bil 
utgår ersättning med den lägsta skattefria bilersättningen, för närvarande 18,5 kr/mil. Tänk också 
på att din bil skall uppfylla våra krav på säkerhet och miljö! Det kan vara bättre att hyra en bil än 
att resa i din egen. 

Om du måste äta och/eller sova över på din resa kan du få ersättning även för dessa utlägg eftersom vi ser 
det som en säkerhetsfråga att du är utvilad när du reser och att du får den mat och näring du behöver. 
Ersättning för kost och logi får du genom att fylla i blanketten för kontantutlägg, som också finns på 
hemsidan, och skicka den till kansliet. Dina utlägg skall vara skäliga och styrkta med kvitton. Med skäliga 
utlägg avser vi att du äter bra men prisvärt och att du sover billigt, men tillräckligt bekvämt för att du skall 
vara utsövd. 

Särskilda bestämmelser  
Reseräkningen görs på fastställd blankett som finns på hemsidan. Den skall innehålla resans ändamål, 
färdsätt, färdväg, resekostnadsersättning (18,5 kr/mil du kört), logikostnad samt eventuella andra 
kostnader. Färdbiljetter och andra kvitton skall bifogas. Räkningen lämnas in senast 3 månader efter 
avslutad resa. 
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Reseersättning  
NSF tillämpar reseersättning på kurser och utbildningar inom det förbundsgemensamma 
utbildningsramverket samt av förbundet arrangerade kurser. Det innebär att du får ersättning för den del 
av resekostnaden som överstiger 300 kronor. Givetvis skall din kostnad för resan motsvara de riktlinjer 
som ställs i denna policy vad gäller säkerhet, miljö och kostnad.  

Blankett för reseersättning i samband med kurser i det förbundsgemensamma ramverket kan laddas ner på 
förbundets hemsida. Ansökan om reseersättning vid förbundsarrangemang görs på speciell blankett, som 
distribueras till anmälda deltagare. 

Reseutjämning för Utmanarscouter  
För utmanare tillämpas reseutjämning på 150 kronor för de arrangemang som Tinget, alternativt 
Utmanarscoutkommittén UScK, har beslutat om. Ansökan görs på speciell blankett som delas ut i 
samband med varje arrangemang. 

Resefördelning  
Resefördelning används för ombud till Förbundsmötet. Detta innebär att alla ombud betalar lika mycket i 
reskostnad oavsett var i landet man bor. Speciell blankett används och lämnas i Mötesbyrån på 
Förbundsmötet. 
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