
Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Datum: 2021-10-13 

 
 
 

 
 

Policy för intern och extern representation 
HR-enheten har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd reviderat Nerikes Brandkårs policy 
för intern och extern representation.  

Bilagt förslag presenterades vid verksamhetsrådet den 9 september, där mötet var positiva och inte 
hade något att tillägga. 

 
 
 
Förslag till beslut 
Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• Fastställa policy för intern och extern representation enligt bilaga 
 
 
Bilagor 

• Policy för intern och extern representation 
 
 
 
 

Per-Ove Staberyd David Klingenhoff 
Brandchef Enhetschef HR 
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1. Representation 
I skattelagstiftningen finns ingen bestämd definition på representation. I Riksskatteverkets rekommendat-
ion om avdrag för representation säger man att det kan innebära utgifter för mat, dryck, betjäning, hotell-
rum, teaterbiljetter och liknande. Även gåvor av mindre värde och gåvor som har karaktären av personal-
kostnader räknas som representation. 

Representation kan rikta sig utåt mot myndigheter, organisationer, affärsförbindelser (leverantörer, kun-
der, banker). Den kallas då extern representation. Vänder den sig istället inåt mot förbundets personal, t ex 
personalfester, kallas den intern representation. 

Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten. Kravet 
gäller både tid och plats för representationen och de personer mot vilka representationen riktar sig. 

Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och för-
svarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande representation mot en och 
samma person eller grupp av personer. 

Vid intern och extern representation godtas kostnader som anses skäliga. Vi följer de belopp för avdrag 
som anges i kommunalskattelagen för kostnad för representationsmåltid i form av lunch, middag eller 
supé, andra måltidsutgifter samt kostnad för annat än mat. 
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Vid särskilda tillfällen kan öl alternativt vin ingå i den externa representationen. Vid intern representation 
får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än folköl eller annat som kan jämföras med denna dryck. Un-
dantagsvis kan förbundet bjuda på vin/öl i samband med utdelning av minnesgåva eller större jubileum. 

På restaurangnotor och kvitton för representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum 
samt namn på de personer som deltagit.  

2. Gåvor 

2.1 Från arbetsgivaren till anställda 
Inkomstskattelagens regler utgör den övre gränsen för värde och bör inte överskridas eftersom hela gåvans 
värde i så fall beskattas. Gåvor i form av presentkort eller pengar får inte förekomma. Sådana gåvor är alltid 
skattepliktiga. Gåvor till anställda får ges i följande fall: 

50-årsuppvaktning 

• Heltidsanställda 
Särskild minnesgåva till ett värde om max 4 % av prisbasbeloppet (exklusive moms).  
Ansvarig: Brandchef med hjälp av HR-enheten. 

• Räddningspersonal i beredskap (RiB)  
Särskild minnesgåva till ett värde om max 2 % av prisbasbeloppet (exklusive moms). 
Ansvarig: Närmsta chef med hjälp av HR-enheten. 

Minnesgåva vid 25 års anställning 

• Heltidsanställd och RiB 
Minnesgåva motsvarande och med pris vad som tillämpas i örebro kommun. Den anställde har 
möjlighet att välja gåva enligt Örebro kommuns upphandling. Gåvan utdelas vid särskild jubileums-
middag i december. 

Vid pensionsavgång  

• Heltidsanställd 
Sista arbetspasset bjuder förbundet på smörgåstårta/tårta. Blommor samt minnesgåva överläm-
nas. Nya pensionärer bjuds in till jubileumsmiddagen i december. 

• RiB 
Förbundet bjuder nya pensionärer till jubileumsmiddagen i december.  

• Räddningsvärn 
Efter mer än 25 års deltagande i värnet ges en minnesgåva motsvarande 2 % av basbeloppet (ex-
klusive moms) 

Vid egen uppsägning 
• Heltidsanställd 

Efter mer än 5 års anställning överlämnas minnesgåva motsvarande RiB 50-årsuppvaktning. 

Vid sjukdom 
Arbetsgivaren får ge blommor, eller liknande, vid anställdas sjukdom till ett värde av 1 % av basbeloppet.  
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2.2 Representationsgåvor - gåvor till externa organisationer 
Representationsgåvor är avsedda att bidra till goda förbindelser mellan olika organisationer. Gåvan ska ha 
ett omedelbart samband med verksamheten. Vid studiebesök eller liknande hos andra förbund och organi-
sationer får enklare gåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. 

2.3 Anställdas mottagande av gåvor m.m. 
Anställda har ibland affärskontakter med såväl enskilda personer som organisationer. Vid dessa kontakter 
ska personalen agera sakligt och opartiskt. Mottagande av gåvor får därmed icke ske.  

Måltider 

I egenskap av anställd i förbundet ska man inte låta sig bjudas på måltider av entreprenörer eller leverantö-
rer, om inte måltiden har ett direkt samband med arbetet. Endast enklare luncher är tillåtna om de inte fö-
rekommer alltför frekvent.  

Om det i direkt anslutning till exempelvis en entreprenörs visning av ett projekt eller en informationsträff 
för kunder ingår lättare förtäring, är detta inte att betrakta som en muta så länge huvudsyftet är informat-
ionsinhämtning. Närmsta chef ska dock informeras av arbetstagaren om denne erbjuds delta vid en projekt- 
eller informationsträff. 

Resor och konferenser 

Resor och konferenser som affärskontakter vill bjuda på ska anställda alltid tacka nej till. Är det en resa eller 
konferens som är nödvändig för den anställdes arbete ska förbundet betala. 

Gåvor  

Gåvor bör inte tas emot annat än de som nämns under rubrik 2.1.  

I undantagsfall kan anställda ta emot gåvor om värdet är ringa, max 200 kr och riktar sig till en grupp an-
ställda. Kontanter får inte tas emot.  

Erbjudanden från affärskontakter som gäller anställdas fritid 

Erbjudanden från affärskontakter som gäller anställdas fritid ska anställda alltid tacka nej till. Som exempel 
på sådana aktiviteter kan nämnas gratis eller subventionerad hyra av fritidshus, båt eller deltagande i resor 
och tävlingar. 

 


	Tjänsteskrivelse - Policy för intern och extern representation
	Förslag till beslut
	Bilagor

	Representation och gåvor_policy
	Innehåll
	1. Representation
	2. Gåvor
	2.1 Från arbetsgivaren till anställda
	2.2 Representationsgåvor - gåvor till externa organisationer
	2.3 Anställdas mottagande av gåvor m.m.



