
 
 
 
SBTA Offentlig Sektor, SOS – möte 03 mars, 2016 
 
Tid; 13-16  
Plats; Försvarsmakten, Gärdet (Stockholm)  
 
Närvarande: 
Anders Ericsson, Försäkringskassan  
Thomas Metz, Försvarsmakten 
Rickard Lundström, Arbetsförmedlingen 
Bengt Hellqvist, My Cab 
Jakob Ljungqvist, Nordic Choice Hotels 
Mikael Persson, Kustbevakningen 
Marika Westman-Peterson, SAS 
Lotten Fowler SBTA 
 
 
Minnesanteckningar: 
 
Eftersom flera av medlemmarna är nya inleddes mötet med en presentation från var och en av 
styrgruppens medlemmar. 
 
Mötets huvudpunkt var att diskutera och föreslå nästa seminarium i SOS-gruppens regi. Styrgruppen kom 
fram till att under 2016 testa modellen med kortare seminarium och då även ha ambitionen att erbjuda fler 
(2-3 st) seminarietillfällen, alternativt workshops, under året.  
Första seminarietillfället föreslogs ligga i direkt anslutning till SBTA Vårforum, d v s på eftermiddagen 
torsdag 28 april. Temat föreslogs vara konferenser, aktuellt både utifrån att en del frågetecken finns 
kopplade till nya ramavtalet för fler än 75 konferensdeltagare, men även utifrån att konferenser är vanligt 
förekommande och där en samsyn runt ramavtalet i stort behövs. Jakob ansvarar för att kolla lokal och 
Rickard stämmer av med Kammarkollegiet angående deras möjlighet att delta.  
 
Andra områden som diskuterades för framtida seminarier: 
 

- Hur ska vi som myndigheter förhålla oss till gränsdragningen för vad som kan betraktas som 
tilläggstjänster och vad som kan betraktas som förmåner kopplat till affärsresande? Aktuellt 
utifrån leverantörers strävan att skapa erbjudanden riktade direkt till resenär samt en allmän 
trend, både hos leverantörer och kunder (arbetsgivare), att i högre grad utgå från affärsresenärens 
individuella behov i kombination med generella interna policys och riktlinjer. Olika former av 
bonusprogram kan också kopplas till detta område.  
 

- Är det möjligt att hitta ett myndighetsgemensamt ramverk kopplat till resepolicys och riktlinjer 
för tjänsteresande och hur skulle det i så fall kunna se ut? Idag ser det olika ut mellan olika 
myndigheter, t ex vad gäller 1:a eller 2:a klass på tåg och vilka biljettyper (serviceklasser) som är 
OK att boka på flyg.   
 

- Hur ska vi som myndigheter i praktiken förhålla oss till ramavtalet för resebyråtjänster? Blir 
aktuellt först då ett ramavtal finns på plats. 

 



 
 
 
Under övriga frågor lyfte Rickard frågan om det finns intresse att utbyta reserelaterade nyckeltal. 
Exempelvis snittpriser på givna flyg-/tågsträckor, snittpriser på hotell och framförhållning vad gäller 
bokningsdatum i relation till avresedatum. Även om myndigheters resmönster ser olika ut, finns ändå 
många gemensamma beröringspunkter och därmed ett värde att få möjlighet till lättåtkomlig benchmark 
mellan myndigheter. Mötet tyckte det var en idé att jobba vidare med och Rickard åtog sig att ge förslag 
på ett antal nyckeltal att börja med. Utifrån det fortsätter sedan styrgruppen med att utarbeta formerna för 
hur data ska samlas in, definiera hur nyckeltalen skall räknas fram och hur en sammanställning ska 
presenteras och tillgängliggöras. Målsättning att ha ett första förslag på plats under hösten.  
 
Nästa möte:  
 
Telefonmöte för att stämma av inför seminariet 28 april, prel v11-12. Dag och tid fastställs senare. 
 
 
Vid tangentbordet: 
 
Rickard Lundström 


