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Allmänna regler 
 
Inköpskort, bensinkort och kundkreditkort får användas som betalningsmedel 
i Vara kommun. 
 

Typer av kort 
 
Bensinkort – tvåkortssystem 
Ett bensinkortsystem som bygger på att varje bil har ett eget fordonskort, 
som alltid förvaras i fordonet. Dessutom har föraren ett kort (förarkort). För 
att inköp skall kunna ske måste båda korten användas. Förarkortet skall 
förvaras hos kontoansvarig, som är personligt ansvarig för kortet. Vid 
inköp skall kvitto begäras och bilens registreringsnummer skall finnas på 
kvittot. Kvittot skall undertecknas av den som använt bilen och lämnas till 
kontoansvarig. Vid uteblivet kvitto från automattankning skall en notering 
med uppgifter om datum , registeringsnummer, mätarställning, inköpt volym 
(liter) och belopp (kronor) antecknas på ett papper. Pappret skall förses med 
namnteckning och namnförtydligande.  
Detta system skall Vara kommun använda i första hand. 
 
Övriga bensinkort 
Varje bil har ett eget kort som skall förvaras hos kortansvarig som är 
personligt ansvarig för kortet. Vid inköp skall kvitto begäras och bilens 
registreringsnummer skall finnas på kvittot. Kvittot skall också undertecknas 
av den som använt bilen och lämnas till kortansvarig. Vid uteblivet kvitto från 
automattankning skall en notering med uppgifter om datum, 
registreringsnummer, mätarställning, inköpt volym (liter) och belopp (kronor) 
antecknas på ett papper. Pappret skall förses med namnteckning och 
namnförtydligande.  
Detta system skall endast tillämpas för de resultatenheter som ligger belägna i 
orter där endast det finns bensinbolag som saknar tvåkortsystem. 
 
Övrigt bensinkort 
Dessa regler för hantering av bensinkort skall förvaras i kommunens samtliga 
fordon. 

Kundkreditkort  
Kundkreditkort är ett kreditkort som är knutet till viss leverantör. Kortet 
förvaras hos kontoansvarig som är personligt ansvarig för kortet. Inköp 
verifieras genom personlig kod eller undertecknande på kvittot. Både 
kassakvitto och eventuellt kortkvitto skall undertecknas innan det lämnas till 
kontoansvarig. 
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Inköpskort  
Inköpskort är kort med möjlighet att användas på de flesta inköpsställen. 
 
- Inköpskort beviljas skriftligen av förvaltningschefen. Beviljade inköpskort 
skall finnas förtecknade i ett speciellt kortregister på ekonomiavdelningen. 
Förvaltningarna är skyldiga att löpande redovisa aktuella kontokortsinnehav 
till ekonomiavdelningen. 
 
- Inköpskorten får inte användas för privata utgifter även om detta skulle 
kunna regleras genom löneavdrag eller faktura till den enskilde. 

 
- Inköpskort skall kunna begränsas med belopp per kort och månad samt 
med belopp per transaktion. 

 
- Inköpskorten är personliga 

 
- Särskilda instruktioner/riktlinjer skall upprättas för hantering av inköpskort. 

Fakturahantering 
När faktura kommer kontrolleras den mot aktuella kvitton innan den skickas 
för betalning. På fakturan framgår det vilket kort som använts, datum och tid. 
Kvitton skall häftas på fakturan. I övrigt hänvisas till Vara kommuns 
attestreglemente § 3 Beslutsattest, kontroller. 
 
Om inköp inte kan styrkas med kvitto kan ansvarig person bli 
ersättningsskyldig till kommunen. 
 
Om inköpet som gjorts kan vara till personlig nytta för den enskilde 
kortansvarige måste överordnad chef underteckna fakturan. 
 
 
 
   
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Regler för hantering av inköpskort 205-10-12 
 Sidan 3  

 

G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\EKONOMIADMINISTRATION\Inköpskort - regler för 
hantering.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regler för hantering av inköpskort 205-10-12 
 Sidan 4  

 

G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\EKONOMIADMINISTRATION\Inköpskort - regler för 
hantering.doc 

 


