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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta policy för representation enligt ärendets 
bilaga 1. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen, under förutsättning 
av beslut enligt ovan, för egen del beslutat 
 
att anta riktlinjer för representation enligt bilaga 
2, 
 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att imple-
mentera motsvarande riktlinjer i koncernens 
bolag, samt 
 
att bemyndiga stadsdirektören att fastställa till-
hörande anvisningar. 
 
Uppsala den 9 april 2014 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M) Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmári Wal-
dau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia  
Rezai (alla S), 
 
Ärendet 

I dagsläget har Uppsala kommun två dokument 
som ger riktlinjer och vägledning för medarbetare 
och förtroendevalda rörande representation, 
alkohol och gåvor: 

-  
Uppsala kommuns centrala riktlinjer 
gällande alkohol och droger, (fastställda 
av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
2001-03-21)  

-  
Kommungemensamma riktlinjer för 
uppvaktning (antagna av kommunstyrel-
sen 2003, reviderade 2011)  

 
Dessutom är en ny policy och riktlinjer mot mu-
tor under antagande. 
 
Uppsala kommun saknar en policy och riktlinjer 
för representation som tar ett samlat grepp om 
extern representation, intern representation, gåvor 
till anställda samt andra verksamhetskostnader så 
som planeringsdagar och internkonferenser. 
 
Föreslagna policy och riktlinjer för representation 
föreslås ersätta de kommungemensamma riktlin-
jerna för uppvaktning samt komplettera kommu-
nens centrala riktlinjer gällande alkohol och dro-
ger samt komplementera Uppsala kommuns po-
licy och riktlinjer mot mutor. 
 
Information och samverkan sker i CSG (Central 
samverkansgrupp) 2014-04-02.  
 
Föredragning 
Allmänhetens förtroende är av största betydelse 
för alla företrädare för Uppsala kommun. För 
Uppsala kommuns anställda och förtroendevalda 
är det en självklarhet att följa gällande regelverk 
och att agera som goda företrädare för kommu-
nen. Genom att klargöra och samla regler för 
extern och intern representation, gåvor till an-
ställda samt andra verksamhetskostnader så som 
planeringsdagar och internkonferenser m.m. un-
derlättar det för anställda och förtroendevalda att 
följa gällande regelverk och att agera som goda 
företrädare för Uppsala kommun. Detta bidrar till 
att öka allmänhetens förtroende för företrädare 
för Uppsala kommun. 
 
 



 

Policy för representation är kommunens över-
gripande styrdokument för extern och intern 
representation och antas av kommunfullmäktige. 
Policyn anger således kommunens övergripande 
förhållningssätt till representation. Med utgångs-
punkt i policy för representation internationellt 
utfärdar kommunstyrelsen riktlinjer för repre-
sentation som syftar till att konkretisera policyn. 
Det är sedan varje nämnds och styrelses ansvar 
att tillämpa riktlinjerna.  
 
Stadsdirektören föreslås bemyndigas fastställa 
anvisningar till riktlinjerna. Dessa kommer att 
omfatta aktuella belopp gällande representation, 
uppvaktningar och gåvor. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget till ny policy och riktlinjer för repre-
sentation innebär i sig inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
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