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Kommunstyrelsen

Motionssvar efter återremiss - Policy för intern och extern
representation och för kurser, konferenser
Dnr KS16/233
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses behandlad.
Sammanfattning av ärendet
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) har i en motion
föreslagit:
- att Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna för såväl intern som extern
representation som för kurser och konferenser ska utarbetas med utgångspunkt i
Skatteverkets bestämmelser.
Motionen återremitterades av Kommunfullmäktige 2017-12-12.

Beslutsunderlag
Motionssvar 2019-01-23
Motion från Öpartiet - Policy för intern och extern representation och för kurser och
konferenser
Ärendet
Ekerö kommun har redan idag principer för avtackningar när medarbetare slutar,
vad som gäller för gåvor till anställda, hur vi hanterar frågor runt julbord respektive
julklapp till våra medarbetare. Dessa har naturligtvis utarbetats med utgångspunkt i
Skatteverkets bestämmelser.
Efter att motionen behandlades förra gången i Kommunfullmäktige har
informationen rörande representation förtydligats och återfinns i personalhandboken
på kommunens intranät:
REPRESENTATION
Ekerö kommuns representation ska ske med gott omdöme och präglas av vad som är rimligt och
skäligt i varje situation.
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Ofta återkommande representation med en och samma person eller grupp ska undvikas.
Representationen ska inte vara lyxbetonad.
Om det är motiverat med hänsyn till omständigheterna får öl och vin serveras i normal
måltidsomfattning. Servering av starksprit ska inte förekomma.
Representation kan vara intern eller extern.
Extern representation
Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer och
innebär att kommunen är värd för en måltid eller motsvarande med utomstående som kommunen
har en affärsförbindelse med eller annat utbyte med.
Vid extern representation bör normalt deltagarna från kommunen inte vara fler än deltagarna
utanför kommunen.
Intern representation
Intern representation riktar sig mot kommunens medarbetare och har som syfte att främja den
interna verksamheten och därmed bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Till intern
representation räknas bland annat personalfester och informationsmöten med anställda.
Måltid i samband med intern kurs eller konferens räknas normalt som en del av
utbildningskostnaden och inte som representation.
_____

På motsvarande sätt finns skriftlig information i personalhandboken avseende
uppvaktning och gåvor:
Uppvaktning och gåvor
Beloppen är inkl. moms. Närmaste chef ansvarar för uppvaktningen.
Julgåva

Värde max 450 kronor eller julbord till ungefärligt
motsvarande belopp

Födelsedagsuppvaktning

Uppvaktas med blomma, kaffe och tårta samt present till
ett värde om max 5 % av prisbasbeloppet.

50 år
Födelsedagsuppvaktning

Uppvaktas med blomma, kaffe och tårta.

60 år
Pensionsavgång

Avtackas med blomma, kaffe och tårta samt present till ett
värde om max 5 % av prisbasbeloppet.

Slutar sin anställning

Anställd mer än 6 år i Ekerö kommun avtackas med
blomma, kaffe och tårta samt gåva till ett värde om max 3
% av prisbasbeloppet.
Anställd kortare tid än 6 år avtackas med blomma, kaffe
och tårta.
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25-års anställning
Observera

Uppvaktas av Kommunfullmäktige med middag och
minnesgåva till ett ungefärligt värde om 3 % av
prisbasbeloppet.
Gåvor som ges i form av pengar eller andra
betalningsmedel såsom check eller postväxel medför alltid
att mottagaren ska beskattas och ska därför inte
förekomma.
Presentkort ät tillåtet att ge som gåva om det inte kan
utkvitteras i pengar.
Ovanstående utesluter naturligtvis inte uppvaktning och
gåva från arbetskamrater vid dessa och andra tillfällen.

Prisbasbelopp 2018

45 500 kronor

___
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen ska anses behandlad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Sivert Åkerljung (KD)
Gruppledare

Ove Wallin (C)
1:e vice kommunstyrelseordförande

