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1 Allmänt 
Lekebergs kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället mot 
andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Dessa kontakter medför 
ibland behov av representation i olika former. Med representation avses varje form 
av värdskap utövat genom kommunens företrädare, förtroendevalda eller 
tjänstemän. 

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Detta medför 
att det ställs särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader. All 
representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga och 
försvarbara gränser. 

Återhållsamhet ska alltid eftersträvas vid representation. 

Riktlinjerna för representation inom Lekebergs kommun har tagits fram med 
utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 

2 Representation 
I Representation kan avse måltid, gåvor eller andra arrangemang som kan hänföras 
till det aktuella tillfället. Måltid kan vara frukost, lunch, middag, supé eller 
förfriskningar. Enkel förtäring vid aktiviteter som jubileer, invigningar av anläggningar 
eller visningar är också representation. Även trivselåtgärder riktade mot personal kan 
vara representation. Andra arrangemang kan till exempel vara entréavgifter. 

Representation kan rikta sig utåt mot den skattskyldiges affärsförbindelser, t. ex. 
leverantörer, kunder, samarbetspartners, mässaktiviteter och liknande och 
betecknas då ”extern representation”. Om representationen riktas inåt mot 
företagets personal i form av exempelvis personalfester, avtackningar och 
uppvaktning vid födelsedag, betecknas detta ”intern representation”. Detta 
behandlas utförligare nedan. Representationen ska ha ett direkt samband med 
kommunens verksamhet. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för 
representation och de personer mot vilka representationen riktar sig. 

2.1 Intern representation 
Med intern representation menas möten, avtackningar då medarbetare slutar sin 
anställning, personalfrämjande åtgärder, årsavslutning, gåvor till anställda och 
julbord för anställda. 

Intern representation bör begränsas och normalt sett endast förekomma när denna 
särskilt kan motiveras med hänsyn till verksamheten och vad som kan anses vara 
normal personalvård. I detta sammanhang ingår inte, (till skillnad från vad som gäller 
i förmånssammanhang) kurser, konferenser, uppvaktningar i samband med 
medarbetares födelsedagar, som ex 50-årsdag, samt liknande arrangemang. 

Personalfester (avser ej avtackningar) som arbetsgivaren bjuder på får inte 
förekomma oftare än högst två gånger per år, inklusive julbord eller annan aktivitet 
eller gåva i samband med julen. Vid sammanträden och konferenser som sker mer 
regelbundet bör den interna representationen begränsas till enklare förtäring. Den 
kost/måltid som serveras i dessa sammanhang förmånsbeskattas inte hos den 
anställde. 
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För all representation gäller kommunens alkohol- och drogpolicy samt Policy för 
mutor och bestickning.  

Om kommunens representanter på egen bekostnad nyttjat alkoholhaltiga drycker ska 
dessa regleras direkt. 

Vid representationstillfället ska alltid kvitto/faktura/nota kompletteras med syftet 
med representationen, namn på deltagarna samt organisationstillhörighet. 

2.2 Extern representation 
Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och 
enskilda personer 

All extern representation ska ha ett i förväg fastställt eller i efterhand kontrollerbart 
syfte. Till vissa positioner finns knuten rätten att representera. Extern representation 
sker i första hand på chefsnivå men uppgiften kan delegeras till utsedd person inom 
förvaltningen/bolaget. Representationen ska inte omfatta andra personer än de som 
är engagerade i kontakterna mellan förvaltningen/bolaget och gästerna. Endast vid 
särskilda tillfällen representerar kommunen med anhöriga till anställda eller 
förtroendevalda. Frekvent återkommande representation med en och samma person 
eller grupp av personer bör inte förekomma. Representation i hemmet ska inte 
förekomma annat än i undantagsfall och fordrar förvaltningschefs/VD:s 
godkännande. För förvaltningschef/VD gäller godkännande av nämnds- eller 
styrelseordförande.  

I samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling ska representation 
inte förekomma. 

2.2.1 Vem får representera 
Generell rätt till representation har kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd, 
nämndordförande, kommundirektör och förvaltningschef. Dessa kan uppdra åt 
annan att svara för kommunens representation. 

3 Riktlinjer för kommunal representation 
Utgångpunkten är att all representation bör vara alkoholfri men undantag kan 
förekomma, undantag beslutas av kommundirektör.  

Med alkohol avses spritdrycker, vin, stark- och mellanöl. Se vidare i kommunens 
alkohol- och drogpolicy samt Policy för mutor och bestickning.  

3.1 Gåvor från arbetsgivaren till anställda och förtroendevalda 
Huvudregeln i Inkomstskattelagen är att alla gåvor från arbetsgivare alltid är 
skattepliktiga för den anställde, men det finns undantag. Inkomstskattelagens regler 
utgör den övre gränsen för värdet och bör inte överskridas eftersom hela gåvans 
värde i så fall beskattas. 

Gåvor i form av presentkort eller pengar får inte förekomma. Sådana gåvor är alltid 
skattepliktiga för anställda och förtroendevalda. 
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3.1.1 Uppvaktningar till anställda och förtroendevalda 
Uppvaktningar vid högtidsdagar, 50-årsdagar och liknande. Presentens värde ska 
ligga inom rimliga gränser, och max 1 % av basbeloppet.  

På 50-årsdagen uppvaktas den anställde med blommor till ett värde av 1 % av 
basbeloppet. Ansvarig chef ansvarar för uppvaktningen och ordförande ansvarar för 
uppvaktning av förtroendevalda.  

Kommunalråd som lämnar/avsäger sig sitt uppdrag avtackas officiellt av Lekebergs 
kommun. Avtackningen sker i form av öppet hus eller motsvarande, under 
förutsättning att berörd person så önskar. Till avtackningen är den som anser sig vara 
berörd välkommen. Gåva överlämnas av kommunfullmäktiges presidium 

3.1.2 Pension 
Anställd som vid pensionsavgången uppnått 15 men inte 24 års anställningstid, 
uppvaktas vid pension med en minnesgåva till ett värde av maximalt 2,5 % av 
basbeloppet. Den anställde väljer själv en gåva av bestående värde.  

Övriga anställda, som vid pensionering inte uppnått 15 års anställning eller anställd 
som tidigare tilldelats hedersgåva vid 24-års anställning, uppvaktas med blommor till 
ett värde av 1 % av basbeloppet. 

Se särskilt framtagna regler som fastställs av kommundirektör. 

3.1.3 Hedersgåva vid 24-års anställning 
Anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun får efter 24 års sammanlagd 
anställningstid en minnesgåva till ett värde av maximalt 10 % av basbeloppet. Den 
anställde väljer själv en gåva av bestående värde.  

Se särskilt framtagna regler som fastställs av kommundirektör. 

3.1.4 Julklappar 
Lekebergs kommun har en kommungemensam julklapp som ges till alla 
tillsvidareanställda, visstidsanställda med en anställning på över 1 månad samt 
förtroendevalda.  
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3.1.5 Vid sjukdom och dödsfall 
Arbetsgivaren får, inom rimliga gränser, ge blommor vid anställdas eller 
förtroendevaldas sjukdom eller liknande. Vid dödsfall ska en krans skickas till 
begravningen. 

Lekebergs kommun flaggar på halvstång på begravningsdagen utanför 
kommunhuset.  

3.2 Gåvor till externa – representationsgåvor 
Vid externa kontakter förekommer även representation riktad mot förtroendevald 
eller kommunal tjänsteperson. Representationsgåvor kan förekomma bl.a. vid besök 
hos andra kommuner, organisationer eller samarbetspartners, vid invigningar av olika 
slag, egna arrangemang, kongresser och studiebesök, vid idrottstävlingar och 
officiella besök. 

Gåvan får uppgå till max ett värde av 2 % av ett basbelopp.  

I samband med externa kontakter och i synnerhet då gåvor delas ut, är det viktigt att 
kommunens representanter agerar sakligt och opartiskt. Det kan uppstå en situation 
då den anställde eller den förtroendevalde utsätts för otillbörlig påverkan. Enligt 
svensk lagstiftning så kan gåvor eller representation i vissa fall betraktas som muta 
eller bestickning. Den som är anställd, uppdragstagare i kommunen eller dess bolag, 
eller förtroendevald kan därmed dömas för mut- eller bestickningsbrott. Se mer 
information i kommunens policy för mutor och bestickning.  

 


