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RIKTLINJER I SAMBAND MED KOMMUNAL REPRESENTA
TION
Bakgrund
I dagen samhälle med ett starkt omvärldsberoende på såväl nationell som internationell nivå har
goda relationer och tillgång till personliga och professionella nätverk en avgörande betydelse
för kommunens utveckling. Bland många sätt att skapa sådana relationer utgör den kommunala
representationen en viktig del. Det sätt på vilken den kommunala representationen sker ger
också en uppfattning om den kultur och det förhållningssätt som präglar kommunens relationer
till sin omvärld.
Allmänt skall Piteå kommuns representation präglas av måttlighet och normal gästfrihet. Den
ska ske på ett naturligt och otvunget sätt där gärna den lokala särarten vad gäller upplevelser
och mat framhålls. Representationen skall alltid ha en verksamhetsmässigt, affärsmässigt eller
relationsskapande syfte.
Representation kan allt efter tillfälle och lämplighet ske såväl i traditionell restaurangmiljö som
i hemmet hos den som representerar eller annan lämplig miljö. I vissa fall kan konventionen
göra det befogat att respektive maka/make eller motsvarande deltar i arrangemanget.

Användande av alkoholhaltiga drycker
Grundregeln är att representationen är alkoholfri. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det
dock tillåtet att i samband med extern representation bjuda på vin, öl och cider. Även i detta
avseende skall måttlighet och återhållsamhet gälla. Detta såväl vad gäller de representations
tillfällen då dessa drycker tillhandahålls, som vad avser den mängd alkoholhaltig dryck som
serveras.
Användande av alkohol i samband med representation skall i varje enskilt fall beslutas och
godkännas av förvaltningschef eller styrelse-/nämndsordförande.
Vad avser den del som kommunen betalar för skall all intern representation, med undantag för
högtidliga tillfällen som ex vis avtackningar, utdelning av guldklockor etc. vara alkoholfri.

Administrativa rutiner i samband med representation
Allmänt
De av kommunen fastställda administrativa rutinerna i samband med representation skall alltid
följas och tillämpas. Detta innebär att följande rutiner och konteringsanvisningar skall gälla vid
intern- och extern representation samt beträffande s k personalbefrämjande åtgärder.
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§ Intern representation (slag 487). Med detta avses förtäring i samband med sam-manträden,
arbetsluncher samt övriga bjudningar ex avtackningar, jubileum etc som enbart riktar sig till
kommunens anställda.
§ Övrig personalvård (slag 489). Detta avser gåvor vid uppvaktningar till anställda. I övrigt
konteras kostnader i samband med aktiviteter riktade till anställda på aktuellt ”slag” i
kommunens förteckning.
§ Extern representation (slag 7101). Detta avser fika, luncher, middagar eller liknande
aktiviteter i samband med värdskap riktat mot externa gäster. Vin och öl (slag 7103)
§ Uppvaktningar (slag 7102). Avser gåvor i samband med uppvaktningar till ”icke
kommunanställda”.
Fullständiga verifikat
I syfte att tydligt kunna verifiera och kontrollera händelser som genererar utgifter för
kommunen skall en faktura eller ett verifikat alltid vara fullständigt. Vid såväl extern som
intern representation innebär detta att förutom sedvanliga uppgifter enligt kommunens attest
och utanordningsreglemente, skall framgå syfte med representationen samt namn och
organisationstillhörighet på gästerna.
I undantagsfall, som vid bjudning av stora sällskap kan namnen uteslutas om det istället klart
framgår antalet gäster samt vilken grupp, organisation, företag eller liknande som gästerna
tillhör.
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