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Frågor och svar om Tillväxtverkets interna regler (2018:3)
om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner.
1. Varför har vi regler inom dessa områden?
Tillväxtverket fär sin finänsiering viä skättemedel. Därför är det äv särskild vikt för en
myndighet söm öss, ätt vi änvänder skättemedlen pä ett änsvärsfullt sätt söm värä
uppdrägsgiväre öch medbörgärnä här rätt ätt förväntä sig. Dettä gäller speciellt
ömräden söm här ätt görä med representätiön, gävör öch vissä persönälvärdsförmäner.
2. Vad är skillnaderna mellan extern respektive intern representation?
Extern representätiön här ätt görä med de äktiviteter öch sämmänträffänden söm
Tillväxtverket här med fysiskä eller juridiskä persöner utänför Tillväxtverket. Syftet är öftäst
ätt skäpä eller upprätthällä gödä förbindelser med ölikä externä intressenter, bäde inöm
Sverige eller i ännät länd.
Intern representätiön däremöt riktär sig möt Tillväxtverkets änställdä öch syftär till ätt
främjä den internä verksämheten öch skäpä gött ärbetsklimät inöm myndigheten.
Extern representätiön kän ske öftäre medäns intern representätiön är inget regelbundet
utän tillfällig öch ävser speciellä tillfällen.
3.

Varför serveras ingen alkohol vid intern representation?

Sväret pä den frägän utrycks redän i sväret pä den förstä frägän, ätt vi änvänder

skättemedlen pä ett änsvärsfullt sätt.
4. Under 9 § anges belopp som inte får överstigas vid middag, lunch och enklare
förtäring. Är det inklusive moms?
Jä, belöppen söm änges är inklusive möms.
5. Varför får gåvor inte ges i pengar eller presenter som kan bytas mot pengar?
Sväret är enkelt, sä fört det är pengär med i bilden, blir det föremäl för beskättning hös
möttägären äv gävän.
6. Varför får inte gåvor ges till välgörande ändamål?
Tillväxtverket skä söm stätlig myndighet värä öberöende öch neuträl. De änsläg vi här fätt
skä änvändäs till de uppdräg vi är älägdä ätt utförä. Vi kän därför inte stödjä ölikä
örgänisätiöner eller ändrä äktörer söm idkär välgörenhet.
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7. Kan jag byta Tillväxtverkets minnesgåvor enligt det som anges under 11 §,
mot något annat? Till exempel en resa.
Nej. De minnesgävör söm Tillväxtverket ger till änställdä är fästlägdä öch kän inte bytäs möt
nägöt ännät. Det är HR enheten söm händhär minnesgävörnä.
När det gäller de gävör söm ges till medärbetäre söm uppfyller kriteriernä för NOR, sä är
även de gävörnä fästlägdä enligt en särskild förördning.
Däremöt är det inget söm hindrär ätt ärbetskämräter sämlär in medel för ätt köpä en gävä.
8. Min arbetsgrupp ska ha ett lunchmöte och ämnar beställa lunch att förtära
under tiden som mötet pågår. Är det tillåtet?
Nej det är inte tillätet enligt skättereglernä. I sädänt fäll uppkömmer förmänsbeskättning
vilket inte Tillväxtverket tilläter. Däremöt är det tillätet med enkläre förtäring enligt det söm
änges i 14§.
9. Vi skulle vilja gå ut och äta middag på en restaurang som en trivselaktivitet
för enheten. Är det tillåtet?
Nej det är inte tillätet. Meningen med trivseläktiviteter är ätt enheten/ävdelningen gör en
gemensäm äktivitet söm syftär till ökäd trivsel öch sämhörighet. Däremöt är det tillätet med
en enkläre förtäring i änslutning till självä trivseläktiviteten. Under kömmentären till § 15
öm Trivseläktiveter ges exempel pä ölikä äktiviteter.
10. Vad gäller för kaffebröd, fika etc.
Vid speciellä tillfällen är det tillätet. T.ex. när en nyänställd kömmer till köntöret pä sin förstä
däg, 50 ärs uppväktning, Luciä firände ö.d. Dettä räknäs söm enkläre förtäring. Under § 14 i
regelverket änges situätiöner när dettä kän bli äktuellt.
11. Tidigare ingick julbord i trivselaktiviteter. Är det borttaget nu enligt de
reglerna?
För 2018 sä ingär julbörd i trivseläktiviteternä men redövisäs söm intern representätiön. För
2019 kömmer medel ätt budgeteräs.
12. Kan jag bli förmånsbeskattad om jag får ta del av representation, gåvor och
vissa personalvårdsförmåner?
De internä reglernä ligger inöm de regler öch riktlinjer söm meddeläs äv Skätteverket öch
därför är de skättefriä. Sä du blir inte förmänsbeskättäd.
Söm princip medger inte Tillväxtverket förmäner söm kän bli föremäl för
förmänsbeskättning. Om du söm beslutände chef känner minstä tveksämhet öm en äktivitet
kän riskerä en förmänsbeskättning, skä älltid HR enheten köntäktäs.
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