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1. 50-årsdag 

• Anställd* som fyller 50 år uppvaktas med blommor och tårta. 

• Tjänstledighet med bibehållen lön får beviljas arbetstagare* på 50-årsdagen, förutsatt 
att denna infaller på en arbetsdag. Byte av dag eller kompensation i ledighet om 
dagen infaller på ledig dag får inte ske. 

• Förtroendevald** som fyller 50 år uppvaktas med blommor av 
nämnd/kommunstyrelsekontor. 

• Kostnader belastar respektive nämnd/förvaltning som representation. 

 

2. Minnesgåva vid 25 års anställning 

Valfri minnesgåva värd 5 000 kronor inklusive moms ges till; 

• Arbetstagare*, som varit anställd minst 25 år i kommunen. (För arbetstagare* som 
har överförts från Landstinget, ska även anställningstiden i Landstinget inräknas.) 

• Förtroendevald** som tjänstgjort i minst 25 år i kommunal styrelse/nämnd. 

• Gåvan ska vara av minnesbevarande karaktär. 

• Jubilaren erhåller i samband med den årliga uppvaktningen ett tackbrev innehållande 
ett värdedokument som ger besked på att jubilaren ges möjlighet att vid ett (1) 
tillfälle inom 12 månader mot överlämnande av rekvisition kvittera ut valfri gåva 
motsvarande 5 000 kronor inklusive moms.  

• Överlämnandet av minnesgåvor sker en gång per år i samband med 
kommunfullmäktiges middag.*** 

• Kommunfullmäktige ansvarar för kostnader av gåvor. 

 
3. Minnesgåva vid avgång 

Valfri minnesgåva värd 500 kronor inklusive moms ges till; 

• Arbetstagare* som varit anställd minst sex år vid avgång. 

• Avtackning sker vid en arbetsplatsuppvaktning med närmaste chef och 
arbetskamrater. 

• Kostnad och ansvar för inköp av gåva belastar respektive förvaltning***. 

 

4. Förtroendevalds avgång under mandatperioden 

• Förtroendevald** som slutar under mandatperioden uppvaktas vid tiden för avgången 
av kommunfullmäktige respektive nämnd/styrelse med blommor. 

• Kostnad och ansvar för inköp belastar respektive nämnd/styrelse. 
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5. Förtroendevalds avgång vid mandatperiodens slut 

• Förtroendevald** som avgår ur kommunfullmäktige avtackas med blommor i 
samband med kommunfullmäktiges årliga middag. 

• Förtroendevald** som avgår och som enbart tjänstgjort i nämnd/styrelse avtackas 
med blommor i samband med nämndens/styrelsens sista ordinarie sammanträde för 
mandatperioden. Om ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd/styrelse 
övergår till att tjänstgöra som ersättare avtackas vederbörande med blommor som om 
hon/han slutat helt. 

• Har den Förtroendevalde** uppnått en sammanlagd tid i kommunfullmäktige, 
nämnd/styrelse på minst tre mandatperioder. Uppvaktas den med en valfri 
minnesgåva värd 500 kronor inklusive moms. Gåvan skall vara av minnesbevarande 
karaktär och får väljas ut av den enskilde hos någon av de i kommunen lokala 
verksamhetsidkare. 

• Kostnad och ansvar för inköp belastar kommunfullmäktige***. 

 

6. Dödsfall och begravning 

• Om anställd* inom kommunen avlider representeras kommunen vid begravningen av 
förvaltningschef och/eller enhetschef vid berörd förvaltning genom personlig närvaro 
samt kondoleans eller blomsterarrangemang. Kostnader belastar respektive 
nämnd/styrelse. I speciella fall kan kommunchefen besluta om representation vid 
begravning för tidigare anställd. Kommunstyrelsen ansvarar för kostnaderna. 

• Om förtroendevald* i kommunfullmäktige/nämnd/styrelse avlider åvilar ansvaret 
kommunfullmäktiges presidium som hedrar med krans. I speciella fall kan 
kommunstyrelsens ordförande besluta om representation vid begravning för tidigare 
förtroendevald. Kommunfullmäktige ansvarar för kostnaderna. 

 

Tolkning av reglemente 

Tolkning av detta reglemente görs av kommunstyrelsens ordförande. 

* Med anställd menas anställd med månadslön och en anställningsgrad på minst 40% 

av en heltidsanställning. 

** Med förtroendevalda menas alltid de som är ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige/ nämnd/styrelse. 

*** Kostnader för blommor och eventuell tårta vid minnesgåva är exkluderade och skall 

gå som representation. 


