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Policy för representation  
 
Denna policy har beslutats av kommunfullmäktige, Trosa kommun,  
2007-11-11 (Dnr 2007:177). 
 
Representation kan utövas på många olika sätt i olika sammanhang, men 
vanligtvis avses kostnader för mat, dryck, hotellrum, resor och liknande. Ut-
gångspunkten för all kommunal respresentation är att det ska finnas klara, 
sakliga motiv och en medvetenhet om att användning av offentliga medel 
kräver omdöme och aktsamhet. 
 
Extern representation 
Med extern representation avses värdskap vid besök, affärsförhandlingar, ju-
bileer, invigningar, visningar där gästerna är externa. Huvuddelen av repre-
sentationen avser kontakter med bl.a. näringsliv, andra myndigheter, kom-
muner och organisationer. Representation kan ske vid inledande, avslutande 
eller bibehållande av en affärsförbindelse/relation. Extern representation kan 
också ske i form av en arbetslunch, där avsikten med lunchen är fortsatt be-
handling av ärendet. Kommunen kan även representera med en gåva i sam-
band med exempelvis studiebesök och speciella händelser hos intressenter till 
kommunen. 
 
Intern representation 
Intern representation avser bl.a. informationsmöten, sammanträden och per-
sonalvård som ej är av regelbunden karaktär. Intern representation ska an-
vändas restriktivt och med gott omdöme. Ibland kan intern representation 
vara svår att skilja från konferenser. En konferens ska dock vara schemalagd 
och genomföras under sex timmar på vardagar respektive fyra timmar på 
helgdagar. Begreppet intern representation omfattar även s.k. personalsociala 
aktiviteter. Med detta avses exempelvis kaffe och tårta som belöning för goda 
arbetsprestationer. 
 
Alkohol 
Vid såväl intern som extern representation där kommunen eller hos kommu-
nen anställd eller förtroendevald står som värd ska som regel inte alkoholhal-
tiga drycker bekostas av kommunen. Undantag får dock göras t.ex. i sam-
band med 25-års jubilarernas årliga supé samt i samband med officiella och  
internationella besök.   
 
All representation ska ske med måttfullhet och gott omdöme både avseende 
förtäring och alkoholhaltiga drycker. Samtidigt ska tillämpning av riktlinjerna 
inte medföra att rimlig gästfrihet och konvenans åsidosätts på ett för gäster-
na uppseendeväckande sätt. 


