
  www.simrishamn.se  
 
 
 
   
 
 

 

 

 

Policy för extern representation i Simrishamns kommun  

 
Dokumentet gäller för: 

Simrishamns 

kommunkoncern 

Giltig from—tom: 

2021-01-25 -- 

tillsvidare 

Fastställd av: 

KF 2021-01-25, §11 

 

Ersätter: 

Riktlinjer 2005-05-12 

 

 
Dnr: 

KS 2020/311 

 

Ansvarig för 

uppdatering: 

Kanslichefen   

Reviderad: 

- 
Tillhör Simrishamns 

kfs:  

Interna föreskrifter 

  

 
 
Representation ska främja Simrishamns kommunkoncerns verksamhet eller intressen. För 

Simrishamns kommuns förtroendevalda och medarbetare är det en självklarhet att representation alltid 

sker med omdöme och måttfullhet. Representationen ska så långt det är möjligt ske inom Simrishamns 

kommun och företag inom kommunen ska anlitas i första hand. Utgångspunkten är att alla som 

representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas visa gott omdöme vid utövandet. Det är 

också viktigt att tänka på att olika typer av representation har olika skatterättsliga konsekvenser. 

Policyn gäller all verksamhet inom Simrishamns kommunkoncern. 

 

 

Principer 

Principer för extern representation som gäller i all verksamhet i Simrishamns kommunkoncern: 

 

• Representationen ska vara måttfull, ske kostnadsmedvetet och nyttan med varje 

representationstillfälle ska vara tydlig. 

• All representation ska ha ett direkt samband med Simrishamns kommunkoncerns verksamhet. 

• Representationen ska vara hållbar, med fokus på en miljömässig och socialt hållbar 

konsumtion. 

• Alkoholhaltiga drycker ingår inte i Simrishamns kommunkoncerns representation. 

 

 

Vem får representera 

För mer officiell representation har genom delegation kommunstyrelsens ordförande, 

kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande och 

kommundirektören rätt att fatta beslut om övergripande kommunal representation såsom 

uppvaktningar, jubileer mm. Kommunfullmäktiges ordförande och presidium har motsvarande rätt att 

representera. För den mer vardagliga och enklare representationen svarar respektive nämnd.  

 

 

Extern representation 

Extern representation riktar sig till utomstående organisationer och enskilda personer och syftar till att 

inleda eller utveckla relationer som är av vikt för verksamheten eller som är ett led i kommunens 

marknadsföring och näringslivsfrämjande åtgärder. Representationen ska alltid ha ett direkt samband 

med och vara till nytta för kommunen.  

 

Det får aldrig förekomma extern representation i samband med pågående upphandling eller 

myndighetsutövning. 
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Representationsgåvor  

Vid studiebesök eller liknande hos andra kommuner och organisationer får gåvor förekomma som tack 

för visad gästfrihet, eller i samband med avtackningar hos andra kommuner eller organisationer som 

tack för gott samarbete. Simrishamns kommun följer då den avdragsgilla beloppsgräns som 

Skatteverket årligen fastställer. Det innebär att inga externa representationsgåvor får överstiga det 

belopp som Skatteverket anger vara en skälig avdragsgill kostnad. Generellt sett ska inte gåvor från 

externa affärskontakter tas emot. 

 
Principerna för den externa representationen gäller även för den interna representationen. 
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