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Representationspolicy för Mörbylånga kommun 

Med representation avses vanligen att visa gästfrihet i värdskapet för 

kommunen i externa affärs- eller verksamhetskontakter. Förtroendevalda och 

anställda kan också vara föremål för sådan gästfrihet från sina kontakter i 

samband med extern representation. Representationen kan också vara intern i 

värdskapet för kommunen som arbetsgivare och då riktad till anställda.  

All representation ska ha ett omedelbart samband med verksamheten. 

Kopplingen till verksamheten ska vara tydlig i avseende på tidpunkt, plats 

och deltagare. Representation ska användas restriktivt men är motiverad då 

den är till direkt eller indirekt nytta för kommunen. Representation kan i en 

given situation också handla om artighet och anpassning till ett rådande 

umgängessätt. En grundregel är att representation alltid sker med måtta till 

en för det unika tillfället, realistisk och försvarbar kostnad. 

Representationspolicyn omfattar samtliga förtroendevalda i Mörbylånga 

kommun och dess bolag, samt kommunens och bolagens samtliga anställda. 

Kostnaden för representation ska bedömas med utgångspunkt från 

Skatteverkets anvisningar och för hantering av fakturor och verifikationer 

gäller den vägledning som framgår av kommunens ekonomihandbok.  

Representationskostnader kan avse t ex mat och dryck, övernattningar och 

resor, biljetter, gåvor till gäster eller anställda och olika typer av 

personalfester eller jämförbara arrangemang. 

Riktlinjer 

Representation ska vara godkänd av närmaste chef eller på annat sätt 

sanktionerad då representation avser den politiska organisationen. 

Kommunalråd och kommunchef har alltid den yttersta beslutsrätten. 

Alkoholdrycker (starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker), 

ska inte förekomma i samband med representation. Undantag från denna 

huvudregel kan efter särskilt beslut av kommunalråd eller kommunchef, ske 

då artighet och gästfrihet så kräver, vanligen i sådana sammanhang då 

utländska gäster är föremål för representationen. 

En extern representation ska genomföras i en anda av gästfrihet men också 

vara kostnadsmedveten. Skatteverket har utfärdat anvisningar som anger 

riktvärden för avdragsgilla kostnader (exklusive moms). Eventuella avsteg 

från Skatteverkets riktvärden förutsätter beslut av kommunalråd eller 

kommunchef. 

Gåvor kan utgöra en del av extern representation. Gåvor som ges bort får 

endast uppgå till ett mindre värde och ska ha en koppling till Mörbylånga 

kommun och Öland. Endast motsvarande gåvor, t ex enklare prydnads- eller 

bruksföremål, minnesgåvor eller arbetsmåltider, får tas emot i samband med 

extern representation. Ytterligare regler och vägledning finns i Mörbylånga 

kommuns ”Etiska regler och riktlinjer”, samt i Sveriges kommuner och 

landstings vägledning för offentligt anställda. 
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Begreppet personalförmåner behandlas i kommunens personalhandbok. Här 

finns information om och regler för minnesgåvor (25 års anställning eller 

uppdrag som förtroendevald, 50-årsuppvaktningar), friskvårdsbidrag, 

försäkringar samt vissa erbjudna rabatter. Härutöver finns också ett beslut 

om att julgåvor till anställda ersätts av möjligheten att inom de olika 

verksamheterna, gemensamt äta en jul lunch eller jultallrik. 

Handböcker och andra dokument 

http://intra.morbylanga.se/ekonomihandbok 

http://intra.morbylanga.se/personalhandbok 

Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:5 (om avdrag för utgifter för 

representation) 

Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2006:30 (om mutor och jäv – en 

vägledning för offentligt anställda) 
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