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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?
Tillvä xtverket få r sin finansiering via skattemedel. Dä rfö r ä r det av sä rskild vikt fö r en
myndighet som oss, att vi anvä nder skattemedlen på ett ansvarsfullt sä tt som vå ra
uppdragsgivare och medborgarna har rä tt att fö rvä nta sig. Detta gä ller speciellt
områ den som har att gö ra med representation, gå vor och vissa personalvå rdsfö rmå ner.
2. Vad är skillnaderna mellan extern respektive intern representation?

Extern representation har att gö ra med de aktiviteter och sammanträ ffanden som
Tillvä xtverket har med fysiska eller juridiska personer utanfö r Tillvä xtverket. Syftet ä r oftast
att skapa eller upprä tthå lla goda fö rbindelser med olika externa intressenter, bå de inom
Sverige eller i annat land.
Intern representation dä remot riktar sig mot Tillvä xtverkets anstä llda och syftar till att
frä mja den interna verksamheten och skapa gott arbetsklimat inom myndigheten.
Extern representation kan ske oftare medans intern representation ä r inget regelbundet
utan tillfä llig och avser speciella tillfä llen.
3.

Varför serveras ingen alkohol vid intern representation?

Svaret på den frå gan utrycks redan i svaret på den fö rsta frå gan, att vi anvä nder

skattemedlen på ett ansvarsfullt sä tt.

4. Under 9 § anges belopp som inte får överstigas vid middag, lunch och enklare
förtäring. Är det inklusive moms?

Ja, beloppen som anges ä r inklusive moms.

5. Varför får gåvor inte ges i pengar eller presenter som kan bytas mot pengar?

Svaret ä r enkelt, så fort det ä r pengar med i bilden, blir det fö remå l fö r beskattning hos
mottagaren av gå van.
6. Varför får inte gåvor ges till välgörande ändamål?

Tillvä xtverket ska som statlig myndighet vara oberoende och neutral. De anslag vi har få tt
ska anvä ndas till de uppdrag vi ä r å lagda att utfö ra. Vi kan dä rfö r inte stö dja olika
organisationer eller andra aktö rer som idkar vä lgö renhet.
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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 minnesgå vor som Tillvä xtverket ger till anstä llda ä r fastlagda och kan inte bytas mot
nå got annat. Det ä r HR enheten som handhar minnesgå vorna.
Nä r det gä ller de gå vor som ges till medarbetare som uppfyller kriterierna fö r NOR, så ä r
ä ven de gå vorna fastlagda enligt en sä rskild fö rordning.
Dä remot ä r det inget som hindrar att arbetskamrater samlar in medel fö r att kö pa en gå va.
8. Min arbetsgrupp ska ha ett lunchmöte och ämnar beställa lunch att förtära
under tiden som mötet pågår. Är det tillåtet?

Nej det ä r inte tillå tet enligt skattereglerna. I så dant fall uppkommer fö rmå nsbeskattning
vilket inte Tillvä xtverket tillå ter. Dä remot ä r det tillå tet med enklare fö rtä ring enligt det som
anges i 14§.
9. Vi skulle vilja gå ut och äta middag på en restaurang som en trivselaktivitet
för enheten. Är det tillåtet?

Om det ä r en del av en sammanhä ngande trivselaktivitet dä r middag inte ä r enda
aktiviteten ä r det tillå tet.
10. Vad gäller för kaffebröd, fika etc.

Vid speciella tillfä llen ä r det tillå tet. T.ex. nä r en nyanstä lld kommer till kontoret på sin fö rsta
dag, 50 å rs uppvaktning, Lucia firande o.d. Detta rä knas som enklare fö rtä ring. Under § 14 i
regelverket anges situationer nä r detta kan bli aktuellt.
11. Tidigare ingick julbord i trivselaktiviteter. Är det borttaget nu enligt de
reglerna?

2020 ordnas inga julbord på grund av smittrisken och coronapandemin. Om julbord
anordnas framgent kan dessa vara en mö jlig trivselaktivitet och ska då finansieras inom
ramen fö r beloppet fö r trivselaktiviteter.
12. Kan jag bli förmånsbeskattad om jag får ta del av representation, gåvor och
vissa personalvårdsförmåner?

De interna reglerna ligger inom de regler och riktlinjer som meddelas av Skatteverket och
dä rfö r ä r de skattefria. Så du blir inte fö rmå nsbeskattad.
Som princip medger inte Tillvä xtverket fö rmå ner som kan bli fö remå l fö r
fö rmå nsbeskattning. Om du som beslutande chef kä nner minsta tveksamhet om en aktivitet
kan riskera en fö rmå nsbeskattning, ska alltid HR enheten kontaktas.
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