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REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUNS 
REPRESENTATION

Representation ska främja Tomelilla kommuns verksamhet eller intressen. Representation 
kan vara extern och rikta sig utom Tomelilla kommun eller intern och rikta sig inom 
kommunens egen verksamhet.

Vem får representera?

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får representera. Generell rätt till 
representation har kommunstyrelsens ordförande, fullmäktiges ordförande samt 
kommunchef. Dessa kan uppdra åt annan att svara för Tomelilla kommuns 
representation.

Vem får bjudas?

Det går inte att göra en uttömmande katalog vem/vilka som får bjudas när kommunen 
representerar. Man får vid varje tillfälle avgöra vad som kan uppfattas som normal 
gästfrihet. Det gäller för den som utövar representation att göra detta med gott omdöme. 
Dock gäller att iakttaga försiktighet vid ofta förekommande representation mot en och 
samma person eller grupp av personer.

Vid personalsammankomster, informationsmöten och motsvarande kan intern 
representation även omfatta tidigare/pensionerade anställda/förtroendevalda.
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Vad får representationen omfatta?

Tomelilla kommuns representation ska ses som en del av den skånska kulturen, som 
onekligen har ett visst drag av generositet. När det gäller alkohol förekommer den i 
kommunens representation, men har inget drag av omåttlighet. När det gäller 
representationens omfattning måste den i hög grad vara beroende av den enskildes 
omdöme. Riktmärke bör vara att den ska ske med en viss återhållsamhet, men inte 
framstå som snål, utan vara en måttlig variant av de skånska måltidstraditionerna.

Följande regler ska gälla:

1. Kostnader som ska betalas av kommunen kan betalas genom att kommunen 
faktureras, genom uttaget förskott från kommunen eller med betalkort 
(kontokort).

2. Kostnader för privata utlägg får inte betalas av kommunen. Detta gäller även om 
pengarna återbetalas till kommunen efteråt.

Attestering

Anledningen till representationen samt namn på deltagarna ska anges på fakturan eller 
notan. Vid representation i samband med sammanträde och förrättning m.m. med kaffe 
och börd, räcker det att notera typ av sammankomst och antal personer.

Representation ur kundperspektiv

Kommunen är en stor och viktig kund för många företag. Därför är mottagande av 
representation en viktig fråga att belysa. För att undvika att bli misstänkt för att ha 
påverkats av mottagen representation får värdet av en affärslunch (eller en golfturnering 
eller liknande) uppskattas till högst 400 kronor. Representation ska ingå som ett naturligt 
inslag i mötet. Gåvor över detta värde ska inte tas emot. Detta får inte kringgås genom att 
man tar emot gåvor av samma givare vid flera tillfällen under ett kalenderår.

Om gåvan består i att företaget lånar ut en maskin, bil, husvagn e dyl. ska värdet 
uppskattas utifrån vad en sådan tjänst normalt kostar. Överstiger värdet 400 kronor ska 
endera mellanskillnaden betalas mot kvitto eller ska erbjudandet avvisas.
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