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RESOR TILL OCH FRÅN KURSVERKSAMHET – ELEVER 
OCH KURSLEDNINGAR 
 

 Om du behöver ha en resa så fyller du i och skickar in resebeställ-

ningsblanketten omgående till resebyrån. Resebyrån tar inte emot 

bokningar på annat sätt.  

 All bokning av biljetter där totalkostnaden är under 500 kr ska du 

boka själv, ej via resebyrån. Ta med kvitton till kursen så får du er-

sättningen insatt på ditt konto efter genomförd kurs. 

 Resebyrån bokar endast resor mellan bostadsort och kursplats i an-

slutning till kursstart och kursslut. 

 För en snabbare hantering av din resebeställning – ta själv reda på 

lämpliga tider, enligt information i antagningsbeskedet.  

 Om du har besvärliga reseförhållanden till en kursplats eller frågor 

om din resa ska du samråda med kurschefen innan resan beställs. 

 Om du vill resa samtidigt med andra kursdeltagare, skicka in rese-

beställningarna samtidigt samt ange det på blanketten. 

 Bokade biljetter skickas ut via e-post eller sms senast en vecka före 

kursstart. Var därför noga när du skriver din e-postadress och mo-

bilnummer på resebeställningsblanketten. 

 Ändring/avbokning av bokade biljetter tillåts endast om du eller en 

nära anhörig blir sjuk (ska bestyrkas med sjukintyg) eller akut skada 

på egendom, typ fastighet eller liknande. All övrig ombokning be-

kostas av dig själv. 

 Om du har fått en biljett kan du inte i efterskott få någon ersättning 

för resa om du åkt på annat sätt och inte utnyttjat biljetterna.  

 Vid flygresor där stora delar av den personliga utrustningen ska 

medföras kan flygbolaget kräva avgift för övervikt. Betala den själv 

och ta med kvittot till kursen så får du ersättningen insatt på ditt 

konto efter genomförd kurs. 

 Om familjemedlemmar medföljer gör du bokningen själv och du be-

kostar resan själv, ej via resebyrån. 

 

Så här bokar resebyrån dina biljetter 

 Tåg väljs alltid i första hand av miljöskäl. 
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 I andra hand bokar vi den billigaste biljetten så att vi sparar på våra 

skattepengar. 

 Vid kurser förlagda på Camp Ånn bokar resebyrån i första hand 

nattåg med liggvagnsplats. 

 Resebyrån bokar flyg om en extra övernattning kan undvikas eller 

om hela restiden för en enkel resa från dörr till dörr blir minst fyra 

timmar kortare eller om flygresan blir billigare. Observera att hela 

resans pris inklusive anslutningstransporter räknas in i prisjämfö-

relsen.  

 För kursverksamhet på Fårö kursgård/Gotland bokar resebyrån båt. 

Du får inte ersättning för egen bil på färjan. Ska du ta med bilen ska 

du boka resan själv via Destination Gotland. Undantag kan göras för 

instruktörer som ska ta med övningsmateriel på uppdrag av kurs-

chef.   

 

Egen bil 

 Egen bil kan medges om annat färdmedel inte är lämpligare med 

tanke på flexibilitet, säkerhet eller andra särskilda skäl och först ef-

ter kurschefs godkännande. 

 Om du kör egen bil där det finns billigare alternativ betalar vi end-

ast den lägre ersättningen om inte särskilda skäl föreligger och 

kurschef har godkänt det i förväg. 

 Ersättning för skattefri körmilsersättning och eventuell trängselav-

gift utgår vid nyttjande av egen bil. Samåkning uppmuntras och er-

sättning utgår till bilägaren med 1,0 kr/km (skattepliktigt) för varje 

medresenär. 

 

Anslutningsresor 

 I de fall Försvarsutbildarna ordnar gemensam transport tur och re-

tur kursplats från järnvägsstation/flygplats/terminal ska denna 

nyttjas. Det framgår av kurschefsbrevet eller av svarsenkäten. Väl-

jer du annan transport utgår ingen ersättning (annat än om över-

enskommelse gjorts för nyttjande av eget fordon). 

 Flygbuss bokas av dig själv. Ta med kvitton till kursen så får du er-

sättningen insatt på ditt konto efter genomförd kurs. 

 Ersättning för taxi betalas i regel inte.  

 Kostnader för Arlanda Express ersätts inte. Åk flygbuss eller pen-

deltåg istället. 
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 Från de flygplatser där lokaltrafik saknas helt eller delvis får flyg-

taxi användas. 

 Om din bostadsort har kollektivtrafik (exempelvis buss, tunnelbana 

eller spårvagn) ska du boka dessa resor själv. Ta med kvitton till 

kursen så får du ersättningen insatt på ditt konto efter genomförd 

kurs. 

 


