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REGLEMENTE FÖR UPPVAKTNING AV ANSTÄLLDA OCH 
FÖRTROENDEVALDA I TOMELILLA KOMMUN

Senast ändrad den 1 oktober 2010.

ANSTÄLLDA

Födelsedagar

Tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med en gåva till ett värde av 
800 kronor inklusive moms.

25 års tjänst

Tillsvidareanställd arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former och tilldelas en gratifikation enligt ett av följande alternativ:

Den anställde erhåller guldur, smycke eller annan valfri gåva av motsvarande värde (f n 
högst 6 000 kronor inklusive moms). Presentkort jämställs med vara under förutsättning 
att det inte kan bytas mot kontanter, då är det inte skattepliktigt.

Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Avgång ur tjänst, pension

Tillsvidareanställd arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. Anställningstiden behöver inte 
vara sammanhängande.

FÖRTROENDEVALDA

Med förtroendevalda avses ordinarie ledamot i: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,  
kommunstyrelsens utskott, byggnadsnämnden, familjenämnden, vård –och 
omsorgsnämnden samt kommunala bolagsstyrelser och kommunens revisorer.
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Födelsedagar

Förtroendevalda med minst två mandatperioders sammanhängande uppdrag uppvaktas på 
50 årsdagen med en gåva till värde av 800 kronor.

Avgång

Förtroendevald som avgår och helt lämnar förtroendemannauppdraget uppvaktas efter 
tjänstgöring:

- en mandatperiod med blommor

- två sammanhängande mandatperioder med en gåva till ett värde av
500 kronor

- tre sammanhängande mandatperioder eller fler med en gåva till ett värde av 800 
kronor.

Ledamot som under två eller flera mandatperioder innehaft uppdrag, uppvaktas efter 
särskilt beslut av respektive presidium.  

ÖVRIGT
 
Dödsfall

Anställda eller förtroendevalda som avlider hedras med blommor eller krans eller annat 
(exempelvis gåva till Cancerfonden). Respektive verksamhet bevakar.
 
Flaggning kan ske efter anmodan från förvaltningen på dödsdagen eller dagen efter 
dödsdagen samt på begravningsdagen.

Bevakning

Respektive verksamhet bevakar att anställda som fyller 50 år och som är berättigade till 
gåva uppvaktas.
Uppvaktning av förtroendevalda som fyller 50 år och som är berättigade till gåva bevakas 
av respektive nämnd.
Anställda som uppnår 25 års anställningstid och som är berättigade till gåva bevakas av 
Kommunledningskontoret/kansliet.

Medel för minnesgåvor till anställda finns budgeterade på centralt konto. För 
förtroendevalda finns medel budgeterade hos respektive nämnd, utskott.

Vem uppvaktar?

Uppvaktningen av anställda vid födelsedagar ombesörjs av respektive verksamhet.
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Uppvaktning av anställda efter 25 års tjänst ombesörjs av kommunfullmäktige på 
decembersammanträdet och avslutas med julbord. 

Uppvaktningar av förtroendevalda i nämnder/utskott/styrelser ombesörjs av respektive 
nämnd/utskott/styrelse.

Uppvaktning av förtroendevalda i kommunfullmäktige ombesörjs av kommunfullmäktige.

Den som avböjer formell uppvaktning i samband med födelsedag kan om så önskas ändå 
erhålla en gåva.

Gåvor

Respektive verksamhet väljer i samråd med den som ska belönas/uppvaktas vilken gåva 
som önskas. 

Avvikelse

Bestämmelserna om uppvaktning är inte bindande utan möjlighet till ändring ska finnas 
från fall till fall. Respektive presidium, när det gäller förtroendevalda, eller respektive 
verksamhetschef, när det gäller anställda, avgör när avvikelse kan ske från här angivna 
bestämmelser.

Kommentar 

Eventuell uppvaktning av föreningar och föreningsledare beslutas av Kultur och fritid.
__________
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