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Resepolicy Västerås pastorat
Omfattning
Denna policy avser alla resor som företas av enskild anställd och/eller grupp av anställda i
tjänsten. Den gäller även för förtroendevaldas liksom för frivilligarbetares resor såsom t.ex.
församlingsresor.
Policyn avser resor både inom och utom Sverige. Alla resor i tjänsten ska ske utifrån minsta
möjliga miljö- och klimatpåverkan och utgå från ett ansvarsfullt sätt att använda västeråsarnas
kyrko- respektive begravningsavgift.
Syfte
Resepolicyn syftar till att uppnå följande:
Resande bara när detta är nödvändigt; tjänsteresor ersätts där detta är möjligt med telefoneller webbkonferenser.
Ett miljö- och klimatanpassat resande; tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt
att klimatpåverkan och yttre miljöpåverkan minimeras.
Ett kostnadseffektivt resande; Tjänstresor ska ske på ett kostnadseffektivt sätt där både direkta
och indirekta kostnader vägs in.
En trygg och säker arbetsmiljö; Tjänsteresor ska ske på ett trafiksäkert sätt med hänsyn tagen
både till resenärer och till medtrafikanter.
Förhållningssätt
Resor ska planeras på ett sådant sätt att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad
minimeras samtidigt som arbetseffektiviteten optimeras. Avgörande för hur resan genomförs
utgår från en helhetsbedömning där arbetstid, restid, miljöhänsyn och i förekommande fall
logikostnad vägs in.
Konferenser
Interna personalkonferenser/utbildningar ska i normalfallet ske på hemmaplan i av pastoratet
ägda eller hyrda lokaler. Finns behov av övernattning i samband med konferens ska i första
hand den av pastorat och stift gemensamt ägda kurgården Finnåker alternativt stiftsgården i
Rättvik användas. Om detta inte är möjligt bör konferensalternativ användas som är belägna
inom en radie av högst 10 mil från Västerås.
Beslut om intern personalkonferens med övernattning ska alltid innehålla mål- och syfte,
detaljerat program samt uppgifter om deltagare . Skatteverkets regler kring
förmånsbeskattning ska alltid iakttas. Då pastoratet tillämpar alkoholfri representation får
alkohol aldrig ingå i eller vara dold i kurs- och konferensavgiften.

Utlandsresor
Beslut om tjänsteresa utanför Sveriges gränser fattas av kyrkorådets ordförande i förening
med domprosten.
I övrigt gäller för dessa resor samma regler och förhållningssätt som för resor/konferenser
inom Sverige.
Övrigt
Då resor, bussar eller eventuella hyrbilar beställs ska detta ske genom avrop på av kyrkan
lokalt och/eller centralt träffade ramavtal.

