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Tillväxtverkets interna regler (2018:3) om representation,
gåvor och vissa personalvårdsförmåner.
Detta styrdokument innehaller regler och rad for representation, gavor och vissa
personalvardsformaner. Styrdokumentet riktar sig till var och en som anvander
Tillvaxtverkets medel for sadana andamal.
Reglerna har beslutats av HR chef Per Cederblad. Tony Schmidt har varit foredragande.

Inledning
Syftet med dessa interna regler ar att tydliggora nar representation ar lampligt och
representationens omfattning. Genom styrdokumentet tydliggors ocksa att intern
representation och personalvardsformaner bidrar till att skapa goda arbetsforhallanden
och trivsel i arbetet. Vad som sags i dessa interna regler tillampas oavsett hur en
aktivitet som omfattas av reglerna betecknas eller bokfors.
Styrdokumentet galler inte personalvardsformaner som avser frukt pa kontoren,
friskvard, ersattning for lakemedelskostnader, ersattning for lakarkostnader eller viss
tandvard.

Allmänna utgångspunkter
1 § Måttfullhet
Representation, gavor och personalvardsformaner ska utformas med omdome samt
uppfattas som motiverade, mattfulla och anpassade till tillfallet.
2 § Återhållsamhet med alkohol
Stor restriktivitet med alkoholhaltiga drycker ska iakttas. Alkoholfria alternativ ska
alltid erbjudas. Starksprit far inte forekomma i representationen. Vid intern
representation ska alkohol ej erbjudas av Tillvaxtverket.
3 § Förmånsbeskattning
Representation, gavor eller personalvardsformaner far inte vara sa omfattande eller ofta
forekommande att de utloser skattskyldighet (formansbeskattning) for mottagaren.
4 § Samverkan med andra
Dessa regler ska tillampas ocksa i de fall representationen, gavor eller
personalvardsformaner genomfors och bekostas i samverkan med andra myndigheter,
foretag eller organisationer. Om den andra myndigheten, foretaget eller organisationen
har mer restriktiva regler for representation, gavor eller personalvardsformaner ska
istallet de reglerna tillampas.
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4 § Beslut om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner
Vem som far fatta beslut om representation, gavor och vissa personalvardsformaner
framgar av delegeringsforteckningen.

Kommentar till 4 §
Utgangspunkten ar att chefer beslutar om representation, gavor och vissa
personalvardsformaner som sker inom den egna avdelningen eller enheten. For
kontorsgemensamma aktiviteter har dock foljande personer tilldelats en sarskild
budget pa 200 kr per medarbetare som arbetar pa kontoret och ett dartill kopplat
sarskilt beslutsmandat. Dessa personer bestammer aven formerna for hur
kontorsgemensamma aktiviteter ska planeras och genomforas.
- Arjeplog: Enhetschefen for Kapitalforsorjning alternativt enhetschefen for Data och
systemstod
- Lulea: Enhetschefen for Regional tillvaxt Norra Sverige
- Ostersund: Avdelningschefen for Regioner
- Gavle: Enhetschefen Regional tillvaxt Mellersta Sverige
- Stockholm: Forvaltningschefen
- Orebro: Enhetschefen Regional tillvaxt Mellersta Sverige
- Jonkoping: Enhetschefen Regional tillvaxt Sodra Sverige
- Goteborg: Jonkoping: Enhetschefen Regional tillvaxt Sodra Sverige
- Malmo: Jonkoping: Enhetschefen Regional tillvaxt Sodra Sverige
5 § Undantag
Generaldirektoren far i enskilda fall besluta om undantag fran dessa interna regler.

Representation
6 § Allmänt om representation
Representation kan vara extern eller intern. Det ar syftet som avgor om
representationen ar extern eller intern.
Representation kan utgoras av maltider, enklare fortaring, blommor, gavor och kulturoch fritidsaktiviteter.
Kostnader for sallskapsliv av privat natur, personlig gastfrihet och liknande ar inte
representation.

Kommentar till 6 §
Se 7 och 8 §§ nedan om vad som ar vad som ar extern respektive intern representation.
7 § Extern representation
Med extern representation avses den representation som riktar sig till fysiska och
juridiska personer utanfor Tillvaxtverket. Extern representation anvands som ett led i
att skapa eller uppratthalla goda forbindelser med olika intressenter och kan ske i
samband med aktiviteter som Tillvaxtverket arrangerar eller deltar i. Extern
representation kan forekomma saval inom som utom landet.
Deltagare fran Tillvaxtverket som deltar i extern representation ingar i den interna
representationen. Antalet interna deltagare bor inte overstiga antalet externa deltagare.
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Upprepad representation med en och samma gast eller gaster bor ske med stor
aterhallsamhet.

Kommentar till 7 §
Representation kan vara ett naturligt inslag i kontakter med externa intressenter. Aven i
samband med utlandska besok kan det vara naturligt med representation i nagon form.
I vissa situationer kan dock representation vara olampligt. Dit hor t.ex. representation
under en pagaende upphandling.
8 § Intern representation
Med intern representation avses den representation som riktar sig mot de anstallda och
som har till syfte att framja den interna verksamheten och darmed bidra till att skapa
goda arbetsforhallanden. Den interna representationen kannetecknas av att den inte ar
ett regelbundet inslag i den ordinarie verksamheten utan tillfallig och kortvarig och
avser speciella tillfallen.
En for Tillvaxtverket gemensam medarbetardag far genomforas vartannat ar.
Interna konferenser pa en extern anlaggning far genomforas en gang per ar, antingen
som en avdelnings- eller en enhetsgemensam konferens.
Kommentar till 8 § Personaltillstallningar, interna utbildningar och
informationstillfallen, planeringskonferenser och andra interna konferenser ar exempel
pa tillfallen nar intern representation kan vara lamplig. Alkohol far ej erbjudas vid
intern representation.
Intern representation kan inte anvandas for att tacka kostnader for maltider i samband
med arbetsmoten, eftersom fria maltider i samband med arbetsmoten ar en forman som
utloser formansbeskattning enligt skattereglerna. Daremot kan Tillvaxtverket vid behov
bekosta enklare fortaring vid sadana moten, se 14 § nedan.
9 § Kostnad för måltid vid representation
Kostnaden for representation far inte overstiga foljande belopp.
- Middag med dryck: ar 700 kr per person och tillfalle,
- lunch med dryck ar 300 kr per person och tillfalle,
- enklare fortaring ar 150 kr per person och tillfalle.
- hogsta belopp for gava (inklusive blommor) i samband med extern representation ar
400 kr inklusive moms per tillfalle.
Maltidskostnaden vid representation far normalt inte vara hogre an kostnaden for en
konferenslunch av normal beskaffenhet eller en normal middagsmeny. I de fall
alkoholhaltiga drycker serveras ska det ska med aterhallsamhet (jfr 2 § ovan) – hogst
tva glas vin eller ol per person.
I vissa sammanhang, till exempel vid internationella besok, kan en anpassning till
internationell sedvanja foranleda en mer frikostig representation.
Tillvaxtverket bekostar som huvudregel inte dricks. I vissa lander utanfor Norden ar
ibland service- eller serveringsavgifter inte inkluderade i de priser som anges i
prislistor, menyer eller liknande. I dessa fall kan dricks i praktiken vara en del av
kostnaden och ersatts da av Tillvaxtverket.
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10 § Gåvor vid representation
Gavor far overlamnas vid extern representation.
En gava far inte lamnas i form av pengar, som bidrag till valgorande andamal eller
minnesfonder, eller i form av presentkort som inte avser bestamd vara eller tjanst samt
presentkort som avser bestamd vara eller tjanst men som kan bytas mot pengar.
En gava far inte heller besta av ol, vin eller sprit.
Gavor far inte lamnas till valgorande andamal. Tillvaxtverket far inte heller ge stod till
sadana andamal i form av gratis arbetskraft.

Kommentar till 10 §
Det ar viktigt att gavor som ett led i extern representation inte har ett varde som gor att
nagons opartiskhet kan komma att ifragasattas.
Vad galler gavor till den egna personalen – se 11 § nedan.

Gåvor till den egna personalen
11 § Minnesgåvor
Minnesgavor ges till anstallda vid foljande tillfallen.
- Nar en anstallning som har varat i minst ett ar upp till sex ar upphor
- Minnesgava vid anstallningens upphorande om anstallningen varat minst sex ar.
- For nit och redlighet i rikets tjanst (NOR)
- I samband med 50-arsdag
Nagra andra minnesgavor far inte forekomma. Minnesgavor hanteras av HR-enheten.
Minnesgavans varde om anstallningen varat minst sex ar, far uppga till hogst 2 500 kr
inklusive moms.
En gava far inte heller besta av ol, vin eller sprit.

Kommentar till 11 §
NOR regleras i forordningen (1974:225 om utmarkelsen ”For nit och redlighet i rikets
tjanst” och Arbetsgivarverkets rad till statliga arbetsgivare Om utmarkelsen ”For nit och
redlighet i rikets tjanst” NOR, AgV 2007:4.
Enklare fortaring kan forekomma i samband med att en minnesgava delas ut (se 14 §
nedan). Aven blommor far overlamnas (se 12 § nedan). NOR overlamnas vanligen i
samband med en tillstallning, sarskild lunch eller liknande enligt principerna for intern
representation (se 8 och 9 §§ ovan).
12 § Övriga gåvoliknande åtgärder
Tillvaxtverket kan vid sarskilda tillfallen uppmarksamma anstallda pa annat satt, t.ex.
med blommor. Kostnaderna for blommorna far inte overstiga en normal bukett eller
motsvarande plus eventuell formedlingsavgift.
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Den har typen av atgarder hanteras av respektive enhet.

Kommentar till 12 §
Exempel pa sarskilda tillfallen kan vara vid nyanstallning, barns fodelse, allvarlig
sjukdom eller nara anhorigs bortgang.

Personalvårdsförmåner
13 § Definition
Personalvardsformaner ar formaner av mindre varde som inte ar en direkt ersattning
for utfort arbete utan avser enklare atgarder och syftar till att skapa trivsel i arbetet. En
personalvardsforman kan inte bytas mot kontant ersattning.
Personalvardsformaner ska rikta sig till samtliga medarbetare inom en avdelning eller
enhet, alternativt till samtliga medarbetare som arbetar pa ett visst kontor.

Kommentar till 13 §
Med ”samtliga medarbetare” avses aven deltids- och visstidsanstallda medarbetare,
men daremot inte konsulter. Det ar dock inte nodvandigt att samtliga medarbetare rent
faktiskt tar del av personalvardsformanen.
14 § Enklare förtäring
Tillvaxtverket far bekosta enklare fortaring vid sarskilda tillfallen.

Kommentar till 14 §
Med enklare fortaring avses kaffe, te, nagon form av smorgas, kaffebrod, tarta, frukt eller
forfriskningar som inte kan ses som en maltid. Mer matiga sallader och baguetter
raknas inte som enklare fortaring. Alkoholhaltiga drycker kan aldrig utgora enklare
fortaring. Undantag fran nedanstaende upprakning far beslutas av Generaldirektoren.
Exempel pa sarskilda tillfallen da det kan vara motiverat att Tillvaxtverket bekostar
enklare fortaring ar foljande:
- For att visa uppskattning vid avslut av en sarskilt omfattande och kravande
arbetsinsats
- Vid styrelsemoten som inte ar intern representation
- Vid nyanstallning samt nar en anstallning upphor vid Tillvaxtverket
- Vid 50-arsuppvaktning
- I situationer nar anstallda maste arbeta beordrad overtid utan mojlighet till paus.
- Vid seminarier och utbildningar
- Vid moten som maste forlaggas under lunchtid
- Vid andra sarskilda tillfallen
Enklare fortaring kan aven forekomma vid andra tillfallen som ett led i extern
representation.
15 § Trivselaktiviteter
Som en mojlighet att skapa forutsattningar for trivsel och samhorighet far varje
avdelning och/eller enhet besluta om att genomfora trivselaktiviteter som syftar till att
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bidra till en okad samhorighet.
Aktiviteter som enbart innefattar intag av mat och dryck ar inte trivselaktiviteter. Vidare
far inga aktiviteter utovas som innebar ersattning i form av kontanta medel eller annan
aktivitet som kan omsattas i kontanta medel. Tavlingar vars resultat innebar pris som
betingar ett ekonomiskt varde far inte heller genomforas.

Kommentar till 15 §
Exempel pa trivselaktiviteter ar foljande:
- Besok i bowlinghall
- Teaterforestallningar
- Idrottstillstallningar
- Museibesok
- Femkamp pa nojesfalt
- Utflykter
Budgeten for trivselaktivitet uppgar under 2019 till 1500 kr per medarbetare, i denna
summa ingar eventuellt julbord.
Varje avdelning bestammer sjalv formerna for hur trivselaktiviteter ska organiseras
inom avdelningen.
For intag av mat och dryck galler vad som sags om representation (8 och 9 §§) och
enklare fortaring (14 §).
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