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Ledningskontoret

Policy för
kommunfullmäktiges värdskap
vid stora möten
Bland de destinationer som marknadsför sin stad som plats för möten är
representation av värdkommun eller län kutym. Det bidrar bland annat till
mötesplatsens attraktivitet. Med tanke på att antalet stora möten* på Gotland
kommer att öka i takt med att kongresshallen Wisby Strand etableras, har
behovet av en uppdaterad policy för kommunens värdskap ökat.
Riktlinjer rörande representation finns även i författningssamlingen.
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Gotlands kommuns policy för
kommunfullmäktiges värdskap vid stora möten
Nationella och regionala besök av allmänt intresse
Vid nationella och regionala besök, kongresser/konferenser, symposier,
årsmöten eller jämförbara sammankomster vars arrangemang bedöms vara av
allmänt intresse för Gotlands kommun som helhet.
•

informationsmaterial som presenterar Gotland tillhandahålls
tillsammans med annat kongressmaterial, program

I de fall då en viss nämnd har ett specifikt intresse av ett arrangemang fattar
berörd nämnd beslut om representation och bekostar själva aktiviteterna.
Motprestation
(lägsta nivå)
Utrymme ges för exponering av informationsmaterial tillsammans med annat
kongressmaterial.

Internationella och nordiska, nationella och regionala besök
av särskilt intresse
Målgrupp
Internationella och nordiska besök, nationella och regionala besök
kongresser/konferenser, symposier, årsmöten eller jämförbara
sammankomster som bedöms vara av särskilt intresse för Gotlands kommun
som helhet.
I de fall då en viss nämnd har ett specifikt intresse av ett arrangemang fattar
berörd nämnd beslut om representation och bekostar själva aktiviteterna.
Omfattning1
(innehåller en av nedanstående aktiviteter):
• välkomstmottagning ex. lunch/middag/annan förtäring (enl.
Riksskatteverkets anvisningar)

1

Följande kostnadsberäkningar är cirkapriser exklusive moms beräknat på 2007 års prisläge.
Nivåernas omfattning när det gäller aktiviteter ska ses som utgångspunkter för bedömning av
kommunens insats och krav på motprestation.
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•
•
•

kulturarrangemang (ca 100 kr/person2)
välkomstpresent (ca 100 kr/person3)
guidad rundtur i Visby (ca 90 kr/pers4)

Motprestation
(lägsta nivå)
• Minst cirka 5 minuter för presentation vid kongressen/konferensens
inledning.
• Gotlands kommuns logotyp exponeras tydligt under
kongressen/konferensen i programmet.
• Länkning från program på hemsida görs till Gotlands kommuns
hemsida.
• Utrymme ges för exponering av informationsmaterial tillsammans
med annat konferensmaterial.
• Övrigt som överenskommits.
Även representationsriktlinjer i Gotlands kommuns författningssamling från
1987 ska beaktas.

Beslut
Kommunfullmäktiges ordförande.
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