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Program för kommunal representation
Riktlinjer för kommunfullmäktiges representation fastställdes av kommunfullmäktige 1975-09-25 § 218
Alkoholfri representation fastställdes av kommunfullmäktige 1980-09-25 § 361
Riktlinjer för uppvaktning och begravning fastställdes av kommunstyrelsen 2001-06-13 § 184
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Kommunfullmäktiges presidium har upprittafrikt1injer
för kommunfullmäktiges representation.
Kommunfullmäktiges presidium har 1975-06-26 beslutat
att överlämna upprättat förslag för riktlinjer för kommunfullrrtktiges representation till kommunstyrelsen
för beredning och fastställelse av kommunfull,mäktige.
Kommunalrådet Bertil Bengtsson har i yttrande tillstyrkt det av kommunfullmäktiges. presidium upprättade förslaget till riktlinjer för kommunfullmäktiges
och kommunalrådens representation samt förestår kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunfullmäktiges
presidiums förslag.
Lennart Darelid yrkar dels att anslaget till kommunfullmäktiges representation skall utgå med oförändrat belopp
och dels att-kommunens interna och externa representation
skall vara sprit-fri.
Kommunalrådet Bengt Göransson och Gunnar Axelsson
tillstyrker föreliggande förslag med den anmärkningen
att budget-beredningen har att föreslå anslagsbeloppets
storlek.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att föreslå
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar

.

.

att fastställa vid handlingarna fogade principer för
kommuiifullmäktiges representation.
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1975-09-25

Kommun full miktige

Kf § 218 forts
Alf Svensson yrkar 1 överensstimmelse med Darel ids
yrkande under kommunstyrelsens behandling av
örendet dels att anslaget till kommunfullmöktiges
representation skall utgå med oföröndrat belopp och
dels att kommunens interna och externa representation skall vara spritfri.

Kommunfullmktige beslutar utan omröstning
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Rikti injer för kommunfullmöktiges representation
Extern renresentation
Komoetenscvaränsn in
Kommunens utåtriktade representation handhas inom kommunfullmäktiges representationsanslag av fullmäktiges
presidium.
Representation med anknytning till kommunens förvaltningsverksamhet handhas inom kommunstyrelsens representationsanslag,
Härutöier har kommunalråden visst anslag för egen representation.
Styrelser och nämnder disponerar ej egna anslag för representation.
yfte
Kommunfullmäktiges värdskap skall inom given anslagsram utövas för att främja kommunens utåtriktade kontakter och representativt stödja till kommunen förlagda arrangemang.
Representationsarrangemang
Representation må utövas i följande fall av arrangemang inom
kommunen.
1
Officiella besök, vars syfte är att knyta kontakt med
kommunens po[itiska organ
.

2.
Tävlingar avseende världsmästarskap, europamästerskap,
nordiska mästerskap och svenska mästerskap samt därmed jämställda tävlingar.
3.
Riksorganisationers kongresser, årsmöten o likn sammankomster
Arrangemang som till art och betydelse är jämförbara
4.
med ovanstående
Allmänna regler
Kommunfuilmäktiges värdskap utövas genom kommunal representant som utses av fullmäktiges presidium.
Representation omfattar ett eller flera av följande alternativ:

/(

2J>

måltid eller enklare förtäring
-

-

-

specialarrangemang såsom rundtur, studiebesök, information, musik- eller jämförlig underhållning, flaggning
specialförmåner såsom fria bussresor, frikort vid bad-,
sport- eller andra anläggningar
ekonomiska bidrag

Värdskapets omfattning skall bestämmas med hänsyn till den verksamhet som arrangemanget representerar med särskilt beaktande
av verksamhetens bredd och samhällsnyttiga syfte. Utifrån sålunda bestämd kostnadsram avgörs värdskapets utformning med hänsynstagande till antalet deltagare samt arrangörens intentioner.
Vid bestämmande av representation bör samråd i erforderlig utsträckning öga rum med berörda kommunala organ.
Intern representation
Högtidsdag
Uppvaktning sker av kommunfullmäktigledamot på 50-årsdag.
Begravning
Representation sker vid begravning avseende ledamot
av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium äger härut'er besluta om uppvaktning vid högtidsdag eller av annan anledning samt om representation vid begravning i sådana särskilda fall där så bedöms lämpligt.
Uppvaktning och representation enligt ovan sker genom kommunal
represen ta nt (er) eller på annat lämpligt sätt.
Ovrigt
Kommunfullmäktiges presidium äger besluta om för året avslutande
sammankomst med fullmäktige innefattande enklare förtäring och
underhållning eller dyl.
Kommunal vin- och pri trepresentation
Kommunfullmäktigeiar 1971-06-30 § 159 beslutat
att sring av spritdycker och vin på kommunens bekostnad icke
bör förekomma
I
att vid extern repre4nfation det må tillkomma kommunfullmäktiges
presidium resp komm4nalråden att besluta avsteg från denna regel
i undantagsfall och cJ särskilda skäl föreligger

att annan intern refresentation (deltagande av endast kommunala
förtroendemän/tjärstemän) får förekomma endast då särskilda skäl
föreligger, vartill Icke räknas ordinarie sammanträden eller förrättningar, och mei iakttagande av att vin- eller spritservering
icke skall vara tillten
att beslut om repr4entation tillkommer kommunfullmäktiges presidium resp kommundIråden inom de ramar I budgeten upptagna anslag utgör och medUakttagande av vad ovan sagts samt
att för tillämpni ng by likartade principer samråd mellan presidiet
och kommunalråde$är önskvärt.
Tid för ansökan
Framställning om representation skall inges till kommunfullmäktiges
presidium i så god tid som möjligt och senast två månader före tidpunkten för det arrangemang som begärd representation avser.
Verkstö lighet
Kommunfullmäktiges presidium äger anlita kommunala förvaltningsorgan för verkställighet i anledning av beslutad representation.
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Angalkohoifri representation
7 Styr o nämnder
j KF:s pres
KS:s pres

Kommunfullmäktiges presidium har avgivit 1980-08-28
dagtecknad skrivelse till kommunfullmäktige i vilken
följande anföres,
Ingrid Levén för folkpartiets fullmäktigegrupp väckte
motion 1979-11-21 förslag om olika alkoholpolifiska
åtgärder, bl a alkoholfri kommunal representation.
Kommunfullmäktige behandlade motionen 1980-04-24
§ 140 och avskiljde därvid Frågan om alkoholfri representation att som särskilt ärende beredas av fullmäktiges
presidium.
Presidiet får I ärendet anföra följande:
Som grund för det nu föreliggande förslaget om alkoholfri representation åberopas åtgärdens opinionsbildande
markering gentemot alkoholbruket.
Alf Svensson för KDS Fullmäktigegrupp väckte i motion
1977-08-31 förslag av enahanda innebörd.
Kommunfullmäktige beslöt 1978-02-23
att kommunal representation inte skall vara förenad med
vin- eller spritservering dock att undantag härifrån må
beslutas av kommunfullmäktiges presidium resp kommunstyrelsens presidium på sätt som anges i kanslichefens
skrivelse
att rekommendera av kommunen hel- och delägda bolag,
stiftelser, föreningar och jämförbara organ att anta motsvarande regler om vin- och spritrepresentation
att avskriva föreliggande motion från vidare handläggning.
De undantag som åsyftas i beslutet hänför sig till följande
passus i den bakomliggande tjänsteskrivelsen"Ett undantaaslöst
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holhaltiga drycker bör inte införas.
I representationens syfte ligger att den skall anpassas
efter såväl kategorin gäster som de skäl som föranleder
representationen och omständigheterna kring densamma.
Det värdskap som Jönköpings kommun i sådant avseende
understundom utövar måste i dess former prioriteras framför de principer som talar emot vin- och spritrepresentation.
Det fall som här åsyftas hänför sig till representation för
internationella gäster, som dr främmande för sagda principer
och som skulle uppfatta en alkoholfri representation negativt enligt deras seder och värderingar. Undantag bör dessutom kunna göras vad avser kommunala arrangemang av
annan särskild betydelse.
Inslaget av alkoholhaltiga drycker vid ovan nämnd representation förutsätts väl avpassat till arrangemangen i övrigt.
Vin- och spritrepresentation å dagtid torde inta vara motiverad,"
Undantagen är alltså representation för internationella
gäster samt vid kommunala arrangemang av särskild betydelse.
I då gjord utredning konstaterades för 1977 sex fall av
alkoholrepresentation (vin eller sprit). Ekonomikontorets
redovisningsavdelning har för 1978 och 1979 funnit följande fail av allholrepresentation (beloppsangivelser i
kronor och antal fall inom parantes):

1978
a

1979

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktig

vin

vin

sprit

4.732(3)

1.096 (1) 1.729 (3)

2,944(2)

-

398 (1)

sprit
-

76 (2) 196(1)

Vänortskomm I ttén

vin

1,436(4)

sprit
-

1.352(2)

Totalt sett har vin- och spritrepresentation förekommit, 1978 1
7 fall å sammanlagt 7.955 kronor samt 1979 i 8 fall å sammanlagt 6,304 kronor,
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Fallen avser besök av ambassadörer, biblioteksdelegation,
finska konstnärer, vänortsdel egationer, bergsh istoriska utskottet, statsråd m fl
Kommunfullmäktiges presidium delar intentionerna i förevarande motion. Den kommunala representationen skall i
princip vara alkoholfri. Presidiet vidhåller dock kommunfullmäktiges 1978 gjorda bedömning att undantag skall kunna
göras. Enligt presidiets erfarenheter av representation förekommer det tillfällen då ett ovillkorligt förbud skulle upplevas negativt. Ett värdskap kan inte utformas ensidigt utan
hänsynstagande till såväl arrangemangets art som framförallt
gästerna. I vissa fall måste sådana bedömanden prioriteras
framför den ev opinionsbildande effekten mot spritmissbruk
som motionären anger.
Jönköpings kommuns alkoholrepresentation är föredömligt
restriktiv. Detta föredöme torde vara mera trovärdigt än ett
strikt förbud, vilket mera skulle uppfattas som en för Jönköping specifik policy.
Förslag
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att bibehålla nuvarande regler, innebärande
att kommunal representation inte skall vara förenad med
vin- eller spritservering, dock att undantag härifrån må
beslutas av kommunfullmäktiges presidium resp kommunstyrelsens presidium i de särskilda fall som angetts i bakomi iggande handlingar.
Kommunalrådet Åke Johansson med instämmande av kommunalrådet Ingvar Samuelsson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige
8

att besluta i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
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Alf Svensson med instämmande av Bengt Göransson och
Ingmar Josefsson yrkar I enlighet med motionen
att representation inom kommunala organ skall vara alkoholfri.
Ordföranden framställer propositioner om bifall till dels
kommunalråden Johanssors och Samuelssons förslag och dels
Alf Svenssons yrkande. Han finner den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad.
Votering begäres.
Följande voteringsproposition framställes och godkännes.
Den som tillstyrker kommunalråden Johanssons och Samuelssons
förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunstyrelsen tillstyrkt Alf Svenssons yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som antecknas i nedanstående sammanställning:

Namn
C C Johansson
Mona Strandberg
Bertil Bengtson
Bengt Göransson
Ingmar Josefsson
Hugo Henriksson
Alf Klasson
Rune Walfridsson
John Johansson
Sigbrith Martinsson
Conny Fredriksson
Alf Svensson
Ingvar Samuelsson
Lennart Nilforsen
Ake Johansson

8

Ja
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Kommunstyrelsen har med 10 jaa-röster
'
mot 5 nej-röster I

enlighet med kommunalrådens förslag tillstyrkt vad kommunfullmäktiges presidium. föreslagit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunal representation inte skall vara förenad med vineller spritservering, dock att undantag härifrån må beslutas
av kommunfullmäktiges presidium resp kommunstyrelsens presidium
i de särskilda fall som angetts i bakomliggande handlingar.

Ingrid Levén med instämmande av Alf Svensson, Ragnar Nordh
och Ulla Klippeld yrkar i enlighet med motionen
att representation inom kommunala organ skall vara alkoholfri.
Ordföranden framställer propositioner om bifall fill dels kommunstyrelsens förslag och dels Ingrid Levéns yrkande, Han
finner den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad.
Votering begäres.
Följande voteringsproposition framställes och godkännes.
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag (majoritetsförslaget)
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Ingrid Levéns yrkande (minoritetsförslaget).
Upprop förräftas och röster avges på sätt som antecknas
bilaga till denna paragraf.

8

Kommunfullmäktige har med 41 ja-röster mot 40 nej-röster
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat
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att kommunal representation inte skall vara förenad med
vin- eller spri tservering, dock att undantag härifrån må
beslutas av kommunfullmäktiges presidium resp kommunstyrelsens presidium i de särskilda fall som angetts i bakomliggande handlingar.
Ingrid Levén för folkpartiets fullmdkfigegrupp samt Wilhelm
Holm, Evert Wilhelmsson och Ulla Klippeld anför reservation
med hänvisning till Ingrid Levéns yrkande,
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Riktlinjer/rekommendationer för uppvaktningar, begravningar
mm
ÄRENDEBESKRIVNING
Stadskontoret har med skrivelse 2001-05-28 överlämnat reviderat förslag till riktlinjer/rekommendationer för uppvaktning, begravning mm
avseende både anställda och förtroendevalda i kommunen. Sammanfattningsvis föreslås
aft riktlinjerna/rekommendationerna för uppvaktning, begravning mm
vad gäller förtroendevalda ändras i enlighet med gällande praxis.

MAJORITETSRÅDETS FÖRSLAG
Kommunalrådet Åke Johansson föreslår aft kommunstyrelsen beslutar
enligt stadskontorets förslag med det tillägget aft kommundeisråden har
aft, inom sitt geografiska område, bevaka frågan vad avser representation vid f d förtroendevaldas begravningar.
OPPOSITIONSRÅDETS FÖRSLAG
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2001-06-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
aft riktlinjerna/rekommendationerna för uppvaktning, begravning mm
vad gäller förtroendevalda ändras i enlighet med gällande praxis
samt
aft kommundelsråden har aft, inom sift geografiska område, bevaka
frågan vad avser representation vid f d förtroendevaldas begravningar.
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RIKTLINJER/REKOMMENDATIONER FÖR UPPVAKTNING,
BEGRAVNING MM

UPP VAKYNINGSTILLFÄLLEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vid längre eller svårare sjukdom eller motsvarande personlig påfrestning
50-årsdag
Vid dödsfall och begravning
Vid entledigande före pensionsavgång
Vid pensionsavgång
Vid dödsfall efter pensionering

VILKA OMFATTAS AV UPP VAKTNINGSTILLFÄLLENA
• Anställda
Uppvaktningstillf11en 1-6 gäller fr o m andra anställningsåret och med mer
än 25% tjänstgöring.
Förtroendevalda
Uppvaktningstillthjle 1-3 gäller förtroendevalda inom kommunfüllmäktige
samt styrelser och nämnder.
Uppvaktningstillfalle 4-5 avser entledigande under mandatperioden
respektive vid dess slut för följande förtroendevalda.
kommunalråd samt ledamöter av presidier
övriga förtroendevalda endast kollektivt vid mandatperiodens slut, då
kategori enligt fjärde punkten jämväl inbjuds deltaga.
flirtroendevalda med särskilt lång tjänstgöring uppvaktas vid
avgångstillfället.

-

-

-

I

Uppvaktningstillfalle 6 gäller för kommunfullmäktiges presidium och
heltidsengagerade förtroendevalda, För övriga förtroendevalda ska samråd
ske med stadskontorets kanslienhet
ALLMÄNNA REGLER
Förvaltningschef beslutar för anställda om uppvaktning, gåva, omfattning och
former för densamma, Motsvarande gäller för förtroendevalda där presidiet
beslutar.
För någorlunda enhetlighet inom kommunen bör kostnaden för uppvaktningen,
blommor, gåva eller motsvarande, ej överstiga 1,5% av gällande basbelopp.
Avsteg härifrån må göras av särskilda skäl.

KONDOLEANS OCH BEGRAVNING
Förvaltningen ansvarar för bevakning och representation vid begravning.
Kommunens representation görs alltid av förvaltningen, exempelvis berörd
chef/arbetsledare:
a) om dödsfallet inträffat under aktiv tid
b) om dödsfallet inträffat under pensionstid, men inom tre år efter
pensionsdagen.
Kommunen representerar med blomsterdekoration/krans vid jordifistning.
Inträffar dödsfallet under pensionstid, men mer än tre år har förflutet mellan
pensionsdag och dödsfall kan en krans sändas. Där särskilda önskemål anges,
kan även gåva till minnesfond förekomma.
Blomsterkransen ska ha två banderoller i kommunens färger rött och blått med
silvertext. Förslag till text
(medarbetare)

Tackför gott arbete
JÖNKÖPINGS KOMMUN
förvaltningen

(förtroendevald)

Tack för samhällsgagnande gärning
JÖNKÖPINGS KOMMUN
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