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Riksgälden 

• Riksgälden grundades 1789 
”Skapa ordning i statens finanser” 

• Riksgälden - rikets skuld 

• Riksgälden rapporterar till 

Finansdepartementet 

Antal anställda 

Cirka 160 personer 

Riksgäldsdirektör 

Hans Lindblad 

Statsskuldens storlek  

1 201 miljarder kronor  

(2013-10-31) 

Statsskuldens andel av BNP 

Cirka 32 procent 

(2012-12-28) 

Garantier och krediter 

 

Cirka 66 miljarder kronor  

(2013-03-31) 

2 



Avdelningen Statens internbank 

Vi ansvarar för statens betalningsmodell.  

Enligt betalningsförordningen måste alla myndigheter använda sig 

av betalningsmodellen och Riksgäldens ramavtal. 

Vi erbjuder lån och inlåningsmöjligheter till myndigheter och vissa 

statliga bolag. Myndigheterna får även anslaget utbetalt från oss. 



Ramavtalet för kort- och resekontotjänster 

• Avtalsperiod 2013-01-01 – 2015-12-31 + 2 år 

• Under 2012 omsattes totalt ca 4,3 miljarder 

• betalkorten ca 1,7 miljarder kronor  

• resekontot ca 2,6 miljarder kronor.  

• Totalt cirka 42.000 betalkort och cirka 3.000 inköpskort. 

 



Upphandlingsstrategi 

•Målsättningen med upphandlingen: 

• Alla kortnätverk / bredare utbud av tjänster för myndigheterna 

• skapa en utökad korttäckning för myndigheterna 

• möjliggöra att myndigheterna kan effektivisera sina administrativa 

rutiner kring resehanteringen 

• sänka myndighetens kostnader för arvode till resebyrån 

 



Upphandlingsstrategi, forts 

• Det finns totalt fyra tjänsteområden. 

• Ett tjänsteområde innehåller alla kort- och resekontotjänster 

inom ett och samma kortnätverk. 

• Riksgälden har genomfört två stora förändringar i det nya 

ramavtalet. 

• paketerat alla tjänster tillsammans i ett tjänsteområde 

• tecknat ramavtal med en leverantör per tjänsteområde 



Fyra tjänsteområden och fyra tjänster 

En ramavtalsleverantör per tjänsteområde 

American Express  

American Express 

Betalkort 

Inköpskort 

Virtuellt kort 

Resekonto 

Master Card 

Eurocard 

Betalkort 

Inköpskort 

Virtuellt kort 

Resekonto 

Visa 

The Card 

Betalkort 

Inköpskort 

Virtuellt kort 

Resekonto 

Diners Club 

Diners Club 

Betalkort 

Inköpskort 

Virtuellt kort 

Resekonto 



Alla tjänster är kostnadsfria 

• Till exempel finns ingen kostnad för årsavgifter, valutaväxling 

eller kontantuttag. 

• Myndigheten upprättar interna riktlinjer för hur tjänsterna får 

användas. 

 

• Inga rabatter, bonuspoäng, incitamentsprogram eller liknande 



Tjänsterna och de 

nya funktioner 



De olika tjänsterna 

Resekonto 

• Resekonto används för att effektivisera myndighetens betalning av 

resekostnader som till exempel kostnader för flyg, tåg, taxi och 

hotell.  

• En eller flera anställda på myndigheten får behörighet att belasta 

myndighetens resekonto med reskostnader.  

• Myndigheten har betalningsansvaret. 



De olika tjänsterna 

Betalkort 

• Betalkort kan användas för köp i Sverige och utomlands, för köp på 

internet eller för kontantuttag.  

• Kortinnehavaren kan använda betalkortet för inköp i tjänsten och för 

privata inköp.  

• Enligt huvudprincipen gäller personligt betalningsansvar för 

kortinnehavaren. 

• Alla på myndigheten kan få ett betalkort, myndigheten själv 

bestämmer. 



De olika tjänsterna 

Inköpskort 

• Inköpskort kan användas för köp av varor och tjänster för 

myndighetens räkning inom Sverige eller via internet. 

• Kortet bör inte användas för kontantuttag.  

• Myndigheten har betalningsansvaret. 

• Kortet ska inte används för köp på restaurang, representation, 

hotellkostnader, konferenser eller liknande utgifter. Då ska ett 

betalkort användas. 



De olika tjänsterna 

Virtuellt kort för e-inköp 

• Behöver inte vara ett plastkort 

• Ett virtuellt kort används för att betala varor och tjänster över 

internet, via e-inköpssystem eller via bokningssystem.  

• Engångskaraktär som används till en enskild betalningstransaktion 

• Normal giltighetstid och används för återkommande köp.  

• Myndigheten har betalningsansvaret. 



Exempel 1 virtuellt kort 

• När myndigheten ska betala varor och tjänster över internet 

kan ett virtuellt kort av engångskaraktär öka säkerheten 

genom att kortnumret bara finns för den enda 

betalningstransaktionen. 



Exempel 2 virtuellt kort 

• Virtuellt kort med normal giltighetstid kan användas för 

återkommande köp av varor och tjänster i myndigheten e-

inköpssystem. 

• Det virtuella kortnumret kan registreras i e-inköpssystemet 

och kortinnehavaren slipper ett plastkort. 



Exempel 3 virtuellt kort 

• När myndigheten vill boka via ett bokningssystem eller 

direkt via reseleverantören.  

• Myndigheten använder ett virtuellt kort istället för ett 

betalkort.  

• Det virtuella kortnumret kan exempelvis för varje anställd 

registreras i resenärens profil och sedan debiteras 

hotellkostnaden det virtuella kortnumret som myndigheten 

har betalningsansvar för. 



Nya funktioner 

• Fakturering 

• Alla transaktioner för en resa som betalats med kort och 
resekontotjänsterna kan samlas på en faktura även om 
fakturaperiod har brutits. 

 

• Webbaserad gränssnitt 

• Statistiksystem för uppföljning 

• Transaktionsinformation 

• Vid ev. invändningar eller frågor om fakturan 

 
 



Nya funktioner, forts 

• Resekontotjänsten 

• innehåller en kvalitetssäkring av information innan fakturering. 

• bidrar till att myndighetens fakturahanteringsprocess blir 

automatiserad i så hög grad som möjligt. 

• Hålla ihop resebyråns följesedel med resekontofakturan via ett 

elektroniskt användargränssnitt. 

• Automatmatchning mellan resebyråns följesedel och 

resekontofakturan. 

 



Kontaktuppgifter 
 

Björn Wallgren   
bjorn.wallgren@riksgalden.se 

 

Jan Maarten Dijkgraaf   
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se 

 
www.riksgalden.se/sv/myndigheter/ 
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