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REGLER FÖR UPPVAKTNING  
 

ANSTÄLLDA 

 

Uppvaktning vid 50-årsdag 

 

Anställd uppvaktas vid 50-årsdag med gåva till ett värde av högst 1 % av basbeloppet.  

Uppvaktning vid övriga bemärkelsedagar beslutas av respektive förvaltning/nämnd. 

För uppvaktningen svarar respektive förvaltning/nämnd. 

 

Minnesgåva vid 25 år som anställd 

 

Anställd i kommunen med en sammanlagd anställningstid på 25 år uppvaktas med en 

minnesgåva. Anställningstiden behöver inte vara i en följd. 

Personal som har överförts från landstinget genom ”Ädel-reformen” och från 

räddningstjänstförbundet, får tillgodoräkna sig anställningstiden i landstinget eller 

räddningstjänstförbundet som ”kommunal anställningstid”. 

 

Anställd uppvaktas med en minnesgåva som bedöms ha ett bestående värde. Gåvans värde 

ska vara högst 16 % av basbeloppet. 

Anställd väljer mellan någon av följande gåvor: guldklocka, smycke/smyckeset eller 

motsvarande, kristallskål, kristallvas, konstverk eller cykel.  

 

Minnesgåvor överlämnas i samband med kommunfullmäktiges sista ordinarie sammanträde 

för året. 

 

Avtackning/avgång 

 

Avtackning av arbetstagare som lämnar sin anställning skall normalt ske med blommor, under 

sista arbetsdagen, på respektive arbetsplats. 

 

Avgång med pension 

 

Anställda som avgår med pension och som har en sammanlagd anställningstid på mindre än 

25 år men minst 5 år avtackas med en gåva, till ett värde av högst 2 % av basbeloppet. 

Avtackningen sker vid en uppvaktning på arbetsplatsen med närmaste chef och 

arbetskamrater. 

 

I det fall den anställde uppnår 25 års anställning vid pensionsavgången ska uppvaktning ske 

med minnesgåva. 
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REGLER FÖR UPPVAKTNING (forts) 

 

Anställds begravning 
 

Vid arbetstagares begravning hedras denna med krans eller gåva till välgörande ändamål 

(donation).  

 

 

FÖRTROENDEVALDA 

 

Reglerna gäller för förtroendevald som är ordinarie ledamot. 

 

Uppvaktning vid 50-årsdag 

 

Förtroendevald, aktiv i kommunen, som fyller 50 år uppvaktas med blommor till ett värde av 

högst 1% av basbeloppet. Ansvar för uppvaktningen ligger på den nämnd/styrelse som den 

förtroendevalde ingår i. Då den förtroendevalde endast har uppdrag i kommunfullmäktige är 

kommunfullmäktiges presidium ansvariga för uppvaktningen. 

Om den förtroendevalde är aktiv i flera nämnder/styrelser skall uppvaktningen samordnas. 

 

Minnesgåva vid 25 år som förtroendevald 

 

Den som varit förtroendevald i kommunen i sammanlagt 25 år uppvaktas med en minnesgåva. 

Tiden som förtroendevald behöver inte vara i en följd. Gåvans värde ska vara högst 16 % av  

Basbeloppet. Förtroendevald väljer mellan någon av följande gåvor: guldklocka, 

smycke/smyckeset eller motsvarande, kristallskål, kristallvas, konstverk eller cykel. 

 

Begravning 

 

Förtroendevald som avlider under mandattiden hedras med krans eller gåva till välgörande 

ändamål (donation). Gåvan/donationen skall vara i motsvarande värde av en krans. 

 

 

GENERELLT 

 

Kostnader för uppvaktning enligt dessa regler belastar respektive förvaltning/nämnd. 
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REGLER FÖR UPPVAKTNING (forts) 

 

Den som avböjer formell uppvaktning i samband med pensionering och födelsedag skall, om 

så önskas, erhålla kommunens gåva. 

 

Belöning enligt dessa riktlinjer kan endast utgå en gång till samma person. En person som 

uppnår 25 års tjänstgöringstid, antingen som anställd eller som förtroendevald får minnesgåva 

endast en gång. 

 

Tolkning 

 

Tolkning av dessa regler görs av kommunstyrelsens ordförande. 

 

 

 


