
Instruktion för avrop av kort- och 
resekontotjänster 

Denna instruktion ska följas av myndigheter som avropar Riksgäldens ramavtal ”Kort- och 
resekontotjänster”. Myndigheten ska vid avrop av kort- och resekontotjänster teckna avrops-
avtal med den leverantör som erbjuder det för myndigheten ekonomiskt mest fördelaktiga 
avropsavtalet. Avropet ska baseras på myndighetens behovsanalys och hänsyn ska tas till 
myndighetens faktiska behov i sin verksamhet.
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Alla myndigheter ska ha genomfört sina avrop före 
den 1 januari 2013 då ramavtalen träder i kraft.

Ett tjänsteområde innehåller alla kort- och rese-
kontotjänster inom ett och samma kortnätverk. Det 
finns totalt fyra tjänsteområden.

En myndighet ska inte ta hänsyn till offererade till-
valstjänster i valet av tjänsteområde.

Avrop av korttjänsterna betalkort, inköpskort 
och virtuellt kort
För att uppnå det för myndigheten ekonomiskt mest 
fördelaktiga avropsavtalet ska myndigheten i för-
sta hand avropa ett eller flera tjänsteområden som 
bäst uppfyller myndighetens behov av korttäckning. 
Utvärderingen baseras på land, hotell, erfarenhet 
eller annat tydligt bevis. Utvärderingen får endast 
göras med utgångspunkt i myndighetens verksam-
het och faktiska behov av korttäckning.

Om myndigheten inte kan utvärdera tjänsteområde 
utifrån korttäckning, och myndigheten har behov 
av ett resekonto, ska myndigheten avropa tjänste-
område utifrån nedanstående rutin för avrop av 
resekonto. Det innebär att myndigheten avropar alla 
kort- och resekontotjänster från samma tjänsteom-
råde.

En myndighet som inte kan utvärdera vilken kort-
täckning som bäst uppfyller myndighetens behov 
och inte har behov av ett resekonto ska välja tjäns-
teområde genom lottning.

Avrop av resekontotjänst
Vid avrop av resekonto ska myndigheten uppnå 
det ekonomiskt mest fördelaktiga avropsavtalet. 
Det gör myndigheten genom att avropa det tjäns-
teområde för resekontotjänsten som sammantaget 
sänker arvodet till myndighetens resebyrå och myn-
dighetens administrativt reserelaterade kostnader 
mest.

Information om ramavtalet
Information om ramavtalet, tilldelningsbeslut och 
informationsblad om ramavtalet finns på 
www.riksgalden.se under För myndigheter, Ramav-
tal, Kort- och resekontotjänster.

Kontakt
Har du frågor kontakta Statens internbank:
Telefon: 08 613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se 
Webbadress: www.riksgalden.se


