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Policy för kommunens representation
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen skall tillämpa alkoholfri representation
vid såväl extern som intern representation. De allt fler internationella kontakter, som är en
följd av Sveriges inträde i EU har aktualiserat behovet av en större flexibilitet vid
mottagande av i första hand utländska gäster.
I många av Europas länder är vin en självklar måltidsdryck. I det svenska samhället är
såväl alkoholhaltiga drycker som alkoholfria diton en del av matkulturen. Att kunna
bjuda framför allt utländska besökare i enlighet med de umgängesseder som gäller i vår
kultur får ses som en naturlig del av den marknadsföring och good-will för kommunen
och dess näringsliv, som ligger till grund för all kommunens externa representation.
Huvudregeln skall även fortsättningsvis vara att kommunens representation skall vara
alkoholfri. Dock skall, när omständigheterna och normal gästfrihet så kräver, undantag
kunna göras när kommunen tar emot utländska besökare.
Allmänna riktlinjer
Intern representation (När arbetsgivaren bjuder personal)
Representationen skall uppfattas som rimlig i förhållande till den aktuella situationen.
Representationen skall utan undantag vara alkoholfri.
Inbjudna Företagsbesök (svenska företag) och andra inbjudna svenska gäster
Representationen skall vara av god klass och gärna knyta an till den lokala mat- och
underhållningstraditionen. Representationen skall utan undantag vara alkoholfri.
Inbjudna Företagsbesök (Utländska företag) och övriga inbjudna utländska gäster
Representationen skall vara av god klass och helst knyta an till den lokala mat- och
underhållningskulturen. Undantag från den alkoholfria representationen får göras, men
skall i så fall kännetecknas av måttlighet och endast omfatta vin/öl till maten.
Undantag från huvudregeln om den alkoholfria representationen får göras av
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.
Kvitton från representationstillfällen skall alltid förses med uppgift om vilka som deltagit
och i vilket sammanhang representationen ägt rum.
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