
 

PM:	Bonus	och	förmånsprogram	kopplat	till	avrop	av	de	
statliga	ramavtalen		
 
Frågan om bonus och förmånsprogram har varit ett gissel för myndigheter, likväl som för andra köpare, 
under många år. Både ur det skatterättsliga perspektivet (förmånsbeskattning) och inte minst för 
myndigheter även ur perspektivet opartiskhet samt mutor och jäv. I tillägg riskerar bonus och förmåner att 
påverka ramavtalstroheten negativt. 
 
I SBTA Offentlig sektors (SOS) regi genomfördes i början av september rundabordssamtal på temat 
”Bonus och förmånsprogram i resebranschen”. Drygt 20 medlemmar från offentlig sektor deltog och 
syftet med aktiviteten var att: 
 

- Erbjuda information från Skatteverket angående det skatterättsliga regelverket och möjlighet att 
ställa frågor 

- Erfarenhetsutbyte mellan offentliga aktörer och en kartläggning av gemensamma utmaningar 
kopplade till bonus- och förmånsprogram generellt 

 
Sammanfattning	från	rundabordssamtalen	
 

• I grunden reglerar de flesta myndigheter frågan om bonus och förmåner i sina styrande 
dokument/resepolicys. Oftast innebär det att intjänad bonus ska användas för tjänsteresor och att 
bonus inte får nyttjas för privat bruk. 

 
• Mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att kontrollera efterlevnad av policy och regelverk (att 

poäng endast ska nyttjas för tjänsteresor).  
 

• Uppenbar risk att poäng som tjänats in genom tjänsteresande utnyttjas i privat syfte. Även om 
man som resenär vill göra rätt är det i praktiken omöjligt att veta om man gjort rätt pga 
programmens snårighet vad gäller hur poäng tjänas in och vilka som tas ut vid nyttjande. 

 
• Vissa delar, främst de som är kopplade till ökad service och smidighet för resenär, anses positiva 

även ur kund-/köparperspektivet. 
 

• Bonusprogrammen riskerar påverka prissättningen negativt, d v s programmen påverkar 
leverantörernas kostnad vilket sannolikt reflekteras i prissättningen. 

 
• Leverantörerna är generellt ovilliga att förändra och anpassa programmen till våra behov. 

 
• Resenärers beteende riskerar påverkas av bonusprogrammen. 

 
• Gemensamt förslag från deltagarna i rundabordssamtalen är att påverkan och förändring bör utgå 

från hur ramavtalen konstrueras, d v s att poängintjäning bör kunna regleras i ramavtalen.    
 
SOS styrgrupp uppdrogs av deltagande medlemmar/myndigheter att författa en skrivelse (detta PM) till 
Kammarkollegiet i syfte att beskriva både utmaningarna och även hur vi myndigheter ser att 
Kammarkollegiet genom framtida ramavtal kan driva frågan gemensamt för statsförvaltningen. 
 



 
 
 
 
SOS	styrgrupps	förslag	till	Kammarkollegiet:	
 
Rundabordssamtalen bekräftade att bonus och förmånsprogram fortsatt är problematiska för myndigheter 
och andra offentliga aktörer. Deltagande medlemmar/myndigheter är överens om att den rimliga vägen 
mot en lösning bör vara att utgå från att vi som köpare kravställer att poängintjäning inte är möjlig då 
statliga ramavtalspriser avropas. En sådan lösning skulle minimera problemen kopplat till både 
förmånsbeskattning och ”mutor/jäv”. Leverantörer hävdar ofta att avtalet om medlemskap i bonus och 
förmånsprogram är slutet mellan leverantör och enskild resenär, vilket är korrekt. Däremot sluts avtalet 
som reglerar priset av oss som köpare (via Kammarkollegiet) och därigenom bör vi kunna kravställa vad 
som ska ingå eller inte ingå i det priset.  
 
Vi föreslår därför att Kammarkollegiet redan nu startar ett långsiktigt arbete med målsättningen att i 
framtida ramavtal kunna kravställa att poängintjäning inte blir möjlig vid avrop. I praktiken skulle det 
styras genom identifiering via de olika priskoder och/eller kundidentifikationer som används hos olika 
leverantörer. Ramavtalspriserna har normalt sett en viss priskod som skiljer sig mot publika priser och 
myndigheter som avropar ramavtalen har ofta en kod som genom bokningssystemen identifierar 
kundidentiteten. Redan idag verkar leverantörer ha möjlighet att styra poängintjäning på olika 
pristyper/priskoder eftersom vissa priser ger lägre eller ingen bonus (t ex olika kampanjpriser). 
Teknikutvecklingen har också gått framåt varför det torde vara möjligt att hitta lösningar idag som inte 
fanns för 5-10 år sedan. Därmed bör det vara möjligt att styra poängintjäning på priskoder och/eller på 
kundnivå vilket då även borde kunna utesluta intjäning på statliga priser. 
 
Som första steg föreslås att dialog med leverantörer inleds tidigt för att möjliggöra eventuell 
teknikutveckling hos leverantörer. Dialogerna kan med fördel genomföras via fokusgrupper, en 
fokusgrupp för flyg, en för hotell, en för hyrbilar etc. Fokusgrupperna kan bestå av representanter från 
avropande myndigheter, representanter från leverantörsledet och representanter för Kammarkollegiet. 
Syfte med fokusgrupperna är att beskriva problematiken, förstå varandras utmaningar och hitta 
gemensamma lösningar för att på sikt (nästa ramavtalsperiod) hitta modeller för kravställningar i 
ramavtalen som så långt som möjligt passar både avropande myndigheter och leverantörer.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
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