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 Datum  

 2014-03-06  

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
 

 

Riktlinjer First Card  

 
 

First Card - Riktlinjer 

Det befintliga First Card abonnemangen kommer att gälla till 2013-12-31.  Efter det 

kommer det att finnas två varianter av First Card abonnemang.  Det är förvaltnings-

chefen som beslutar om vilken typ av abonnemang som den anställde ska ha.  

 

Till dig som inte längre ska ha något First Card kort 2014 

Du behöver inte komma in med kortet till ekonomiavdelningen, det klipper du själv. 

Du kan inte längre göra några inköp efter den 31 december 2013. 

 

First Card i Pedagogiskt syfte 

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla First Card och även betala fak-

turan.  Det är fall där First card används i pedagogiskt syfte, till exempel att man 

handlar eller fikar som ett led i verksamhetens syfte.  Äldreomsorg, LSS eller 

särskola är exempel på sådana verksamheter. För personer som ska ha ett sådant 

abonnemang fortlöper det befintliga abonnemanget som tidigare, och gällande rikt-

linjer om kvittoredovisning med mera gäller som förut.  På intranätet se dokument 

”Rutin A First Card Pedagogiskt kort” och ”Blankett A KvittoredovisningFirst 

Card”.  OBS! Kvittoredovisningen hör till fakturan och ska lämnas till EKONOMI 

för intern kontroll och arkivering. 

 

First Card Privat betalkort (för dig som kommer att bli personligen be-
talningsansvarig för First Card kort): 

Du kommer från och med att ditt nya kort börjar gälla bli personligen fakturerad för 

dina inköp med en faktura från First Card som kommer att skickas till din hemadress. 

Håbo kommun kommer att stå för årsavgiften men du betalar löpande in alla fakturor 

själv till First Card. Det är ett betalkort, inget kreditkort vilket betyder att fakturan 

ska vara betald i sin helhet på förfallodagen.  Du är helt ansvarig för detta kort och 

det kan även användas privat (se förmåner på firstcard.se eller intranätet).  Du redo-

visar in dina kvitton på inköp som du haft i tjänsten till din chef och du får tillbaka 

detta via lön. Eftersom betalningsvillkoren är 30 dagar behöver du inte ligga ute med 

egna pengar när du använt kortet i tjänsten.  Information om hur du redovisar dina 

kvitton finns på intranätet ”Rutin B First Card privat betalkort” och ”Blankett B 

Ersättning First Card_Privat kort”.  OBS! Blanketten lämnas till LÖNER för utbe-

talning. 
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Kriterier för First Card kort i pedagogiskt syfte 

 

Pedagogiskt abonnemang – Att gå och handla i undervisande syfte - exempel 

 

1. Jag går och handlar med elever i särskolan på Ica så att de kan lära sig hur det 

går till. 

2. Jag går på bio med personer med funktionshinder som ett led i den verksam-

heten. 

3. Kalle på Bålsta Polarna måste oplanerat fika med en utsatt ungdom de stött på 

under natten 

4. Jag är socialsekreterare och handlar tillsammans med utsatta ungdomar i 

kommunens specialboende för att de ska lära sig hur det går till. 

 

Exempel på situationer där man inte ska använda First Card i pedagogiskt 
syfte: 

 

5. Jag jobbar som lärare och måste ha en specifik bok som inte finns i Proceedo 

6. Jag jobbar i köket och saknar 2 liter mjölk. 

7. Jag jobbar i caféet och brödet tar plötsligt slut. 

8. Jag ska köpa godis sortiment till caféet som inte finns i Proceedo. 

9. Jag ska beställa resor i tjänsten. 

10. Jag måste köpa fika till arbetsplatsträffen. 

11. Jag måste köpa tårta och blommor till kollega som fyller år. 

12. Jag ska komplettera kontorsförrådet. 

I dessa situationer hänvisas man till att använda köken på skolor eller Pomona för att 

komplettera, eller till att handla med avtalade leverantörer där vi kan få faktura.  

Saknar man upphandlade produkter kan man maila upphandling@habo.se för att 

uppmärksamma behovet. 
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