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Policy för Samordningsförbundets Representation 

 

Förslag till beslut 
 
Samordningsförbundet Uppsala län beslutar: 
att anta policy för Samordningsförbundets representation. 
 
 
 

Inledning 
Representation kan vara en viktig del i Samordningsförbundet Uppsala läns 
relationer i första hand med kommuner, landsting, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, andra samarbetspartner och företag, samt även med den egna 
personalen. Representationen är motiverad när den är till nytta för 
Samordningsförbundet Uppsala län, direkt eller indirekt. Den har betydelse för att 
skapa goda samarbetsförhållanden både externt och internt. Det är även till viss del 
en fråga om artighet och anpassning till sedvanligt umgängessätt. 
 
Representationens kostnad måste vägas mot dess värde. Representationen måste 
handhas med ansvar och gott omdöme. 
 
 
Intern representation 
Representationen är intern när samtliga deltagare representerar 
Samordningsförbundet Uppsala län, eller dess medlemsorganisationer (länets 
kommuner, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan). Intern 
representation som är tillåten är  

- lunch/middag med personal inför julhelgen. 
- måltider i samband med interna överläggningar. 
- måltid för personalen med syfte att skapa ökad social gemenskap. 

 
Beslut om representation delegeras till Förbundschefen med rätt till vidaredelegering. 
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Kost i samband med intern representation är skattefri om följande förutsättningar är 
uppfyllda: 

- det gäller interna möten för förbundet 
- sammankomsten får ha en varaktighet på högst en vecka 
- det får inte vara fråga om möten som regelbundet hålls med kort mellanrum 

 
Representation av förtroendevalda och anställda kan ske med vin eller starköl. Detta 
skall ske med måttfullhet. Representation med alkohol beslutas av 
förbundsordförande när det gäller förtroendevalda, och av förbundschefen när det 
gäller anställda tjänstemän. All representation där enbart anställda på kansliet deltar 
ska vara alkholfri. 
 
 
Hantering av representationsfakturor 
Vid alla sammanhang ska följande noteras på fakturorna: syftet med 
mötet/representationen, datum, deltagarlista samt vilka organisationer el motsvarande 
som personerna företräder. 
 
Beloppsgränser 
Vid såvär intern som extern representation gäller för lunch en beloppsgräns på högst 
90 kronor inkl moms per person, middag eller supé en beloppsgräns på högst 300 
kronor inkl moms per person. Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för 
representation ska tillämpas. Då kostnader överstiger 90:- plus moms, blir en del av 
momsen kostnadsförd. 
 
Vid annan måltid, exempelvis frukost, eller vid förfriskningar är beloppsgränsen 100 
kronor per person inklusive moms. 
 
 
Uppvaktningar, gåvor mm 
Vid jämna födelsedagar (50 år, 60 år), avgång som ledamot (förtroendevalda) 
alternativt från tjänst och pensionsavgång (anställda) kan förbundet uppvakta med en 
gåva. 
 
Vid julhelg är en generell uppvaktning till medarbetarna med en mindre gåva till ett 
värde av högst det belopp som skattemyndigheten godkänner tillåten. Beslut fattas av 
förbundschefen. 
 
Gåva i form av kontanter, eller sådan gåva som kan utbytas mot kontanter (t ex lotter 
eller presentkort) är inte tillåtet. 
 
 
Hågkomst vid dödsfall 
Vid dödsfall för förtroendevald eller anställd vid Samordningsförbundet kan 
hågkomst ske med krans eller annan blomsteruppsättning. 
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Gåvor från Samordningsförbundet vid besök hos andra organisationer 
Förbundschefen, med rätt till vidaredelegering, avgör i vad mån gåva skall lämnas 
eller inte. 
 
 
Mottagande av gåvor från externa samarbetspartners/leverantörer 
Stor restriktivitet bör iakttas vid mottagande av julgåvor. Gåvor av mindre värde kan 
acceptera men i princip bör inte mer värdefulla gåvor tas emot. Det är tillåtet att ta 
emot gåvor för högst 100 kronor inklusive moms. Gåvor över detta belopp är inte i 
något fall tillåtna. 
 
Gåva i övrigt från externa samarbetspartners/leverantörer 
Om externa samarbetspartners/leverantörer vill överlämna gåvor måste gällande 
regler om mutor och krav på neutralitet och opartiskhet i bedömningar beaktas. Är 
avsikten med gåvan en mer välvillig behandling i någon sammanhang är det fråga 
om muta. Gåvor utan koppling till enskilda händelser och av mindre värde kan 
däremot undantagsvis accepteras.  
 
Kostnaden för representation följs upp i samband med bokslutet. 

 


	Förslag till beslut
	Inledning

