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          2018-09-10 § 217 Kommunstyrelsen KS



Riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för 
kommunal representation
En allmän förutsättning för all kommunal representation är att den alltid ska anses försvarbar med hänsyn 
till användande av allmänna medel. Representationen ska utövas på ett ansvarsfullt sätt.

Luleåborna ska känna förtroende för att verksamheten bedrivs på saklig och neutral grund. Luleå kommun 
arbetar med demokrati, hållbarhet och jämlikhet som grundvärden.

Formerna för representation
Representation kan bestå av måltid, mottagning, besök vid sevärdhet i kommunen (ex kyrkstaden, skärgår- 
den, Teknikens hus, universitetet, bussrundtur, ekonomiskt bidrag, hyresfri upplåtelse av lokal och dyligt 
eller något av detta i förening).

Då representation består av måltid bekostar kommunen ej servering av drycker med högre alkoholhalt än 
lättöl vid luncher. Vid middagar och supéer ej drycker med högre alkoholhalt än vin. Alkoholfria alternativ 
ska alltid erbjudas.

Arrangemanget ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv.

Värdskapet
Vid representation som nämns ovan företräds kommunen, såsom värd, av kommunstyrelsens ordförande, 
annat kommunalråd eller annan som fått i uppdrag att fungera som värd.

Jubileum
Då ideell organisation med betydande samhällsnyttig verksamhet firar jubileum vid 50, 75, 100 år och vart 
25:e år därutöver kan detta uppmärksammas med en blomma, gåva eller bidrag upp till 5 000 kronor.

Representation må utövas
1. vid besök av enskilda personer eller statlig eller kommunal myndighet i angelägenhet som berör kom- 
munen,

2. i samband med till kommunen förlagda årsmöten och kongresser av riks- eller internationell karaktär. 
Ska avse organisation med anknytning till kommunal verksamhet,

3. vid utländska besök, antingen av officiell karaktär eller eljest då besöket har kommunal anknytning, äger 
samband med vänortsförbindelse eller eljest är av särskilt intresse för kommunen,

4. i idrottsammanhang då VM, EM, NM, SM och landskamper förläggs till Luleå. Ska avse idrottsgren vars 
förbund är anslutet till Riksidrottsförbundet,

5. i besöksnäringssammanhang då konferenser, kongresser, möten och dylika evenemang av nationell el- 
ler internationell karaktär förläggs till Luleå. Ska avse konferenser som skapar  mervärden för kommunen 
och dess näringsliv samt stärker varumärket Luleå,

6. i andra fall där representationen bedöms vara till gagn för kommunen med hänsyn till syftet och verk- 
samheten hos den gentemot vilken representationen ska utövas.
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Beslut om representation
Beslut om representation fattas enligt följande.

Representationsform Beslutande Riktmärke middag

A Måltid för över 100 personer Kommunstyrelsen För 100-500 personer ca 200 kr/ 
person. För fler än 500 personer 
ca 150 kr/person.)

B Måltid för 50 - 100 personer 
och/eller annan form av re- 
presentation till en kostnad av 
högst 75 000 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott Max 250 kr/person

C Måltid för högst 50 personer 
och/eller annan form av re- 
presentation till en kostnad av 
högst 50 000 kr

Kommunstyrelsens ordförande 
eller vid förfall för henne/honom 
vice ordförande eller kommundi- 
rektör/bitr kommundirektör

Max 250 kr/person

D Representation av mindre 
omfattning för sällskap på högst 
20 personer i form av s k affär- 
slunch eller annan jämförbar 
omfattning.

Förvaltningschef
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