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Riktlinjer för Region Skånes representation
Representation skall främja Region Skånes verksamhet och intressen.
Representation kan rikta sig antingen utanför Region Skåne, externt, eller
inom Region Skåne, internt.

Vem får representera?
Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder. Generell rätt till
representation har regionråd, regionfullmäktiges presidium,
nämndsordförande, regiondirektör och förvaltningschef. Dessa kan uppdra
åt annan att svara för Region Skånes representation.

Vem får bjudas?
Då det inte går att göra en uttömmande katalog får man vid varje tillfälle
avgöra vad som kan uppfattas som normal gästfrihet. Det gäller för den som
utövar representation att göra det med gott omdöme. Dock gäller att
försiktighet bör iakttagas vid ofta förekommande representation mot en och
samma person eller grupp av personer. I sådan representation kan finnas
inslag av personlig gästfrihet. Även vid valet av ort där representationen
utövas bör försiktighet iakttagas. Så kan t ex representation på annan ort än
verksamhetsorten vara ett tecken på att omedelbart samband saknas. Detta
gäller även vid personliga högtidsdagar t ex i anslutning till femtioårsdag.
Vid personalfester och informationsmöten kan intern representation även
omfatta pensionerade befattningshavare och anställdas familjemedlemmar.
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Vad får representationen omfatta?
Region Skånes representation skall ses som en del av den skånska kulturen,
vilken onekligen har ett visst drag av generositet. När det gäller
representationens omfattning måste den i hög grad vara beroende av den
enskildes omdöme. Riktmärke bör vara att den skall ske med viss återhållsamhet, men inte framstå som snål, utan vara en måttlig variant av de
skånska mattraditionerna. Vid representation inom Region Skåne skall i
möjligaste mån skånska livsmedel och råvaror lyftas fram. Gåvor kan med
fördel spegla regionens kulturliv i form av litteratur, musik och konsthantverk eller produkter från det skånska matföretagandets särart och
kvalitet.
När det gäller alkohol gäller följande:
• All intern representation skall vara alkoholfri.
• Vid jubilarmiddagarna är regionfullmäktiges ordförande värd och
beslutar om måltidsdryck.
• Vid extern representation medges servering av alkoholhaltiga
bordsdrycker, dock ej starksprit. Med detta avses vin/öl i måttliga
mängder i samband med måltid, mingel eller motsvarande.
• Undantag från dessa regler beslutas av regionfullmäktiges
ordförande efter samråd med 1:e och 2:e vice ordförande eller
regiondirektören.

Uppförandekod vid representation
Medarbetare som deltar i representation är i samband med denna företrädare
för Region Skåne och är genom sitt agerande och uppträdande en del av
Region Skånes kommunikation och varumärke.
Det finns ett tydligt samband mellan Region Skånes varumärke och vårt
etiska agerande, då etik i grunden handlar om förtroendet i våra relationer.
Vår värdegrund speglar våra intentioner, men visar sig i vårt agerande och
uppförande.
Den som medverkar vid representation skall:
• Vara uppmärksam och undvika att hamna i etiskt och moraliskt
tvivelaktiga situationer.
• Vara uppmärksam i våra relationer så att inte gränsen för mutor och
bestickning överskrids.
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•
•

För Region Skånes medarbetare gäller samma krav utomlands som i
Sverige.
I övrigt beakta Region Skånes policies och riktlinjer.

Om det för en medarbetare råder minsta tvekan kring ett moraliskt eller
etiskt dilemma, är detta en tydlig signal om att man skall avstå. Ett
eventuellt deltagande detta till trots skall alltid prövas och godkännas av
närmaste chef.
Riktlinjer för Region Skånes representation är beslutade av regionstyrelsen
den 2001-09-25 och reviderade den 2009-03-05 samt den 2014-02-27.

