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Landstingsstyrelsen

Införande av ett särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och
hotellkostnader i samband med tjänsteresor exklusive taxiresor inom
Stockholms län
ÄRENDET
Travel managementavdelningen har påtalat behovet av att ett särskilt
företagskort för rese- och hotellkostnader införs i landstinget. Till kortet skall
ett resekonto kopplas. Syftet är dels att minska kostnaderna genom biljettlöst
resande, dels att få en bättre kostnadsuppföljning.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsfullmäktige beslutar
att

införa ett företagskort för rese- och hotellkostnader i tjänsten exklusive
taxiresor i länet

att

rutiner för användning av såväl resekort som resekonto skall utarbetas
vid varje bolag och förvaltning.

FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Vid landstingets upphandling av banktjänster 2001 ingick betalkort, dvs. kort
för betalning för utlägg i tjänsten t.ex. i samband med resor och
representation. Den 12 mars 2002 fattade landstingsfullmäktige beslut om
rutiner för användning av betalkort (tjänstekort), LS 0102-0090. Beslutet
innebar i korthet att ett s.k. företagsupphandlat privatkort var det kort som
skulle användas inom SLL. Detta innebär att SLL betalar årsavgiften men det
är den enskilde kortinnehavaren som är betalningsansvarig. Kortinnehavaren
har det fulla betalningsansvaret och en konsekvens är bl. a. att det görs en
kreditbedömning av sökanden innan kortet utfärdas. Av beslutet framgår att
innehav av kort skall vara motiverat av utlägg i tjänsten.
Hanteringen av detta företagsupphandlade privatkort har inneburit en del
rutiner som gjort att många har avstått från att ha kort överhuvudtaget.
I syfte att sänka kostnaderna genom att rationalisera betalningar för resor och
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konferenser samt stärka uppföljningen föreslås införande av ett resekort
kopplat till resekonto. Utvecklingen av resetjänster innebär att det i framtiden
kommer att bli dyrare och svårare att köpa pappersbiljetter jämfört med
”biljettlöst” resande där resan beställs och betalas med kort vilket flera
företag, som SAS och SJ, redan idag erbjuder.
För att betala hotellkostnader utomlands krävs vidare att man betalar med
kort. Idag vill anställda inom SLL inte lämna ut sina privata kortnummer.
Föreslagen lösning innebär att arbetsgivaren betalar fakturan och avgiften
kopplad till resekortet. Resekortet skall även kopplas till ett resekonto varvid
resekostnaderna kan återredovisas på olika sätt, resmål, flygbolag,
kostnadsställe, resenär, etc. Detta innebär att verksamheterna får en samlad
bild över samtliga rese- och hotellkostnader och därmed en stärkt uppföljning
av SLL:s rese- och representationspolicy.
Samtliga resor/konferenser som görs i tjänsten skall om så är möjligt beställas
och betalas genom resekort och resekonto. I den mån bonus uppstår vid
resandet i tjänsten skall denna bonus tillfalla SLL och inte den enskilde
resenären i enlighet med nu gällande rese- och representations policy.
Denna lösning innebär att det sedan tidigare företagsupphandlade privatkortet
kompletteras med ett företagskort, resekort, där respektive förvaltning eller
bolag är betalningsansvarig och även betalar årsavgiften. Alla kostnader som
användaren har i samband med resor och konferenser skall således om så är
möjligt betalas med detta kort. Om det ingår i kortinnehavarens ansvar att
betala konferensmåltider etc. som ej ingår i konferensavgiften skall kostnaden
om så är möjligt betalas med resekortet.
Denna lösning innebär att olägenheterna med användningen av ”privatkortet”
minskar betydligt. Dels kommer de stora beloppen för resor och konferenser
inte att passera genom den enskildes ekonomi, dels behöver man inte heller
lämna ut privatkortets nummer vid köp av biljett. Privatkortet behöver då
endast utnyttjas för mindre utgifter vid representation och andra utgifter i
tjänsten (taxiresor inom länet skall betalas med färdtjänstbiljett). För att
undvika förväxling av korten kommer resekortet att ha en avvikande
markering/färg.
Eftersom respektive förvaltning eller bolag är betalningsansvarigt för
resekontot och resekortet är det nödvändigt att rutiner för utnyttjande av dessa
utarbetas av varje förvaltning och bolag.
Som ovan nämnts ingick betalkort i bankupphandlingen 2001. Kortutgivare är
för närvarande First Card som ingår i Nordeakoncernen. Tjänsten resekonto
och resekort ingick i upphandlingen vilket innebär att någon upphandling inte
blir aktuell.
Detta ärende har utarbetats i samråd med AB SLL Internfinans som
handlägger ärenden om banktjänster inom SLL.

Sören Olofsson
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