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Landstingsstyrelsen

Inköpskort för Stockholms läns landsting
Ärendet
I detta ärende föreslås ett s.k. inköpskort med syfte att detta kort skall
användas för mindre inköp som idag betalas med kontanter. Kontanthanteringen, som är en kostsam tjänst, skulle därmed kunna minska.
Därutöver bör - med en minskad kontanthantering och därmed minskad
risk för rån – dessutom säkerheten kunna öka.
Inköpskortet är av typen företagskort där landstinget har betalningsansvar.
Landstinget beslöt den 12 mars 2002 att betalkorten inom landstinget skall
vara av typen företagsupphandlade privatkort där innehavaren har
betalningsansvaret. För att kunna utnyttja inköpskort krävs därför ett
beslut om att företagskort skall kunna användas i detta fall.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att förvaltningar och bolag ges möjlighet att utnyttja inköpskort av
företagstyp vid mindre inköp med syftet att begränsa kontanthanteringen.
Bakgrund
Den 12 mars 2002 (LS 0102-0090) beslutade landstingsfullmäktige att
”tjänstekort” inom landstinget skall vara av typen företagsupphandlade
privatkort. Detta innebär att det är kortinnehavaren som är betalningsansvarig för alla betalningar som gjorts med kortet. Rutinen är att kortföretaget fakturerar användaren för de gjorda utläggen en gång per månad
med betalning en månad senare. Kortinnehavaren skall sedan i samband
med lönen ha fått ersättning för sina utlägg så att fakturan kan betalas.
Rutiner för korthanteringen skulle utarbetas av resp. enhet bolag.
Årskostnaden för kortet betalas av arbetsgivaren.
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Det företagsupphandlade privatkortet är det vanligaste kortet hos både
privata företag och statliga företag. Rutinerna kring det företagsupphandlade privatkortet gjorde dock att många inom landstinget avstod från att
utnyttja detta kort särskilt vid resor. Detta innebar att landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 (LS 0501-0021) beslöt att införa ett särskilt betalkort
för resor och hotellkostnader. Detta kort, som är ett företagskort där landstinget har betalningsansvaret, får inte användas för representation och
inköp.
Inköpskortet är egentligen ett vanligt betalkort till vilket kan kopplas olika
tjänster som inte finns på vanliga betalkort. Som exempel kan nämnas
begränsning av belopp per transaktion eller för köp under en begränsad
period, möjlighet att inte tillåta kontantuttag, handla på Internet eller
utomlands. Dessutom finns möjligheter att få statistik över vilka typ av köp
som har gjorts med dessa kort.
Förvaltningens synpunkter
Syftet med inköpskortet är att rationalisera hanteringen av många köp för
mindre belopp genom att dessa kan genomföras med inköpskortet i stället
för med kontanter. På så sätt borde man kunna minska antalet handkassor
och/eller minska flödet av kontanter, dvs minska den förhållandevis
kostnadskrävande kontanthanteringen. Genom statistik över inköpen borde
uppföljningen av dessa småinköp också kunna bli bättre.
Med en minskad kontanthantering bör, genom minskad risk för rån, dessutom även säkerheten kunna öka.
För att inköpskort, som är ett s.k. företagskort där arbetsgivaren, dvs.
förvaltningar eller bolag inom landstinget har betalningsansvaret, skall
kunna använda inköpskort krävs ett beslut av landstingsfullmäktige.
Förvaltningen föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar att
inköpskort av företagstyp införs.
Miljökonsekvenser av beslutet
Några miljökonsekvenser av beslutet har inte kunnat konstateras.
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