Kommunal författningssamling
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Dnr 2007.640/003

Regler för användande av betalkort
Gäller från: 2007-11-28
Antagen: kommunfullmäktige 2007-11-28 § 132
(ersätter: KF 2002-05-27, § 87)

Följande regler skall gälla för användandet av betal-/bensinkort i
kommunen.
Beslut angående kort
Förtroendevald eller anställd kan erhålla betal-/bensinkort efter
beslut enligt nedanstående:
•

För nämndsordförande beslutar vice ordförande

•

För nämnd-/styrelseledamöter beslutar respektive nämnds
ordförande

•

För förvaltningschef beslutar ordföranden i respektive nämnd

•

För övriga anställda beslutar respektive förvaltningschef

Beslutanderätten får inte delegeras.
Användande
Kommunens betalkort får endast användas för kommunens räkning i
tjänsten/vid uppdragets utövande.
Betalkort beställs från respektive förvaltning. Ett maxbelopp för
utnyttjandet ska fastställas enligt ovanstående beslutsordning.
Betal-/bensinkort
Varje nämnd/förvaltning skall ha en förteckning över vilka betalkort
som finns i organisationen samt vilka som använder korten. Registret
skall uppdateras löpande och redovisas i samband med
årsredovisningen.
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Innehavaren av betalkort är personligt ansvarig för detta.
När anställning upphör skall betalkortet lämnas tillbaka utan
dröjsmål.
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Vid stöld av kort gäller de särskilda regler som respektive kortföretag
tillämpar.
Kollektiva kort bör undvikas. I de fall de förekommer måste det vara
möjligt att utläsa vem som gjort inköp med kortet.
Momsen skall särredovisas på debiteringsnotan vid inköp med
betalkort.
Godkännande och attest
I de fall slip med påskrift inte finns utan kvittot/notan fungerar som
slip skall del av kortnumret framgå respektive kortinnehavarens
påskrift finnas på kvittot/ notan.
I övrigt gäller antagna attestregler för kommunen.
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Regler gällande betalkort för bensin, s k bensinkort
För s.k. bensinkort skall resp. förvaltning utfärda regler i samklang
med förvaltningens organisation.
Gemensamt är dock:
•

Kundnummer ska läggas upp hos resp. drivmedelsleverantör i
kommunen som även handhar statistik på total nivå för
kommunen samt på förvaltningsnivå.

•

Bensinkortet skall innehålla begränsningen att det gäller enbart
inköp av drivmedel och biltillbehör.

I övrigt föreslås nämnderna medtaga tillämpliga delar av
nedanstående:
•

För varje fordon skall ett unikt bensinkort finnas.

•

För Räddningstjänsten som har kollektiva kort skall reglerna
följas i tillämpliga delar.

•

Respektive fordonsparksansvarig ansvarar för beställning och
utdelning av bensinkort.

•

Registerhållning samt tillhandahållande av bensinkorten sker på
verksamhetsnivå varvid även anges vem/vilka som har rätt att
använda resp. kort eller, vid varje tillfälle kortet används ange
vem som använt det och till vilken bil.

•

Vid tankning med bensinkort skall anges: mätarställning,
registreringsnummer på bilen och namnteckning el. dyl. av den
som tankat.
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