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REPRESENTATIONSPOLICY FÖR FÖRTROENDEVALDA I HÄRRYDA
KOMMUN
1.

Allmänt

Representation är en viktig del i kommunens relationer med samarbetspartners och andra
kommuner. Representationen är motiverad när den är till nytta för kommunen, direkt eller
indirekt.
Representation har betydelse för att skapa goda samarbetsförhållanden både externt och
internt. Representationens kostnad måste alltid vägas mot dess nytta.
All representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet. Representation i
hemmet ska inte förekomma.
Representationen kan vara extern eller intern.
2.

Extern representation

Extern representation riktar sig utåt mot externa intressenter, t.ex.:
 Internationella och internordiska besök, vänortsförbindelser, besök från
andra kommuner och officiella besök i övrigt.
 Årsmöten av rikskaraktär och därmed jämförbara sammankomster med organisationer som har primärkommunal anknytning
 Kongresser/konferenser, symposier och liknande av internationell och nordisk karaktär
 Idrottsarrangemang; VM, EM, Nordiska mästerskap, landskamper och
svenska mästerskap
 Andra tävlingar än idrottsarrangemang
 Interkommunala sammankomster, studiebesök etc.
 Enskilda personer eller organisationer som exempelvis gjort Härryda känt
genom någon exceptionell insats
Representation kan ske i form av:





Lunch eller middag
Mottagning med lätt förtäring
Uppvaktning vid speciella tillfällen
Övrigt (guidade rundturer, transporter, informationsmaterial, minnesgåvor
mm)

Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och kostnaden ska vara
skälig. Representationen bör endast omfatta de personer som är direkt berörda av aktiviteten. Antalet deltagare från kommunen bör anpassas till antalet externa gäster. Anhöriga har
normalt inte rätt att delta i representationen. Undantag ska godkännas i förväg av respektive
presidium för berört organ (fullmäktige, kommunstyrelse/övr nämnder).
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Representationsgåva kan förekomma i samband med besök eller när förtroendevalda är
inbjudna att representera kommunen. Behovet och omfattningen av sådan representation
bedöms i varje enskilt fall med hänsyn till vad som kan anses vara god sed 1 .
Den som har rätt att representera avgör i vad mån gåva ska lämnas eller inte.
Kommunens egna framtagna presenter, i förekommande fall med kommunens logotyp, bör
i första hand användas. Dessa finns att tillgå på kommunkansliet.
Beslut



Beslut om kommunövergripande representation (s. k. allmän representation) fattas av kommunfullmäktiges presidium
 Beslut om nämndrepresentation fattas av ordförande i nämnd/styrelse
 Beslut om representation inom kommunalråds ansvarsområde fattas av
kommunalråd
3.

Regler för alkoholservering i samband med representation

Kommunens representation skall vara alkoholfri. Ordföranden i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse kan medge speciella undantag från detta.
4.

Intern representation

Uppvaktning då uppdrag upphör
Förtroendevald tilldelas när uppdraget eller uppdragen lämnas en lämplig minnesgåva.
50-årsuppvaktning
Ledamot och ersättare i fullmäktige samt nämnd/styrelse uppvaktas på 50-årsdag. Värdet
på gåvan får uppgå till högst 600 kronor inkl. moms, vilket uppräknas årligen enligt konsumentprisindex med 2011 som basår.
Dödsfall
Vid förtroendevalds dödsfall hedras denne med blomsteruppsättning eller krans, alternativt
gåva till välgörande ändamål. Om den avlidne eller de anhöriga uttalat annorlunda ska detta
självfallet respekteras.
Blomsteruppsättning eller krans ska köpas av leverantör där kommunen har ramavtal.
5.

Övrig uppvaktning

Enklare uppvaktning, exempelvis blommor till ett värde om max 200 kronor, kan förekomma vid 30-, 40, 60-, 70- och 80-årsdagar samt vid särskilda tillfällen i övrigt på initiativ
av fullmäktiges ordförande.
1

Det är i detta sammanhang av vikt att också särskilt understryka det generella kravet vid representation
som framhålls under punkt 1, att representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet.

Fastställt av kommunfullmäktige 26 april 2011, § 66

