
 
 
SBTA Offentlig Sektor, SOS  
 
Datum; 2017-11-02  
Plats; Telefonkonferens  
 
Närvarande: 
Anders Ericsson, Försäkringskassan  
Thomas Metz, Försvarsmakten 
Rickard Lundström, Arbetsförmedlingen 
Bengt Hellqvist, MyCab 
Beatrice Wallblom, Carlson Rezidor 
Mikael Persson, Kustbevakningen 
Marika Westman-Peterson, SAS 
Anna Ununger, HRG 
Lotten Fowler, SBTA 
 
Minnesanteckningar: 
Eftersom Anna är ny i gruppen och Beatrice är åter efter längre tjänstledighet gick vi en runda 
där var och en presenterade sig och beskrev sin roll och vad som just nu ligger högt på agendan. 
 
Rickard sammanfattade insikterna från rundabordsaktiviteten.  
 

• I grunden reglerar de flesta 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. 
 

• Svårigheter att kontrollera efterlevnad av policy och regelverk (att poäng endast ska 
nyttjas för tjänsteresor) 
 

• 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, programmen påverkar 
leverantörernas kostnad 

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

 
• Resenärers beteende och val riskerar påverkas av bonusprogrammen 
• Kammarkollegiet anser att bonus och förmåner är en utmaning i upphandlingar utifrån 

att deras uppdrag i upphandlingen i första hand gäller pris, kvalitet och leverans.  
 

• 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 



 
 

Slutsatsen från rundabordsaktiviteten var att SOS styrgrupp fick i uppdrag att till 
Kammarkollegiet författa en skrivelse i syfte att beskriva både utmaningarna och även hur vi 
myndigheter ser att Kammarkollegiet via framtida ramavtal kan driva frågan gemensamt för 
statsförvaltningen. Under mötet beslöts att Rickard gör ett utkast som remissas till Micke, 
Anders och Thomas (som var med på rundabordssamtalen). Fokus kommer i skrivelsen att ligga 
på att redan nu starta ett långsiktigt arbete där dialog med leverantörer inleds tidigt, t ex via 
fokusgrupper, för att beskriva problematiken och hitta gemensamma lösningar. Långsiktig 
målsättning är att de priser som staten avropar ska utesluta poängintjäning, vilket då ska regleras 
via framtida ramavtal. 
  
Nästa möte:  
Inget datum spikat, vi siktar på en fysisk träff i Stockholm i början av 2018 (slutet jan/början 
feb). Rickard återkommer via mail om förslag till datum. 
 
Vid tangentbordet: 
Rickard Lundström 


