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REGLEMENTE FÖR UPPVAKTNING AV FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA 

Uppvaktning av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser 

 

  

Födelsedagar Långvarig 
tjänst  

Avgång 
efter en 
mandat-
period 

Avgång efter 
två eller flera 
perioder 

Begravning 

Tillfälle 50-årsdagen Efter 25 års 
tjänstgöring 
 

Vid 
avgången 

Vid avgången Verksam 
förtroendevald 
ska hedras 
och f.d. förtro-
endevald bör 
hedras. 

Uppvaktning Blommor/gåva 
till sammanlagt 
värde av cirka 
1/50 basbelopp 
överlämnas på 
50-årsdagen. 

Minnesgåva 
värd cirka 
1/10 
basbelopp 
överlämnas 
vid särskilt 
tillfälle i 
slutet av 
året. 

Blommor 
överlämnas 
vid årets 
sista 
fullmäktige-
samman-
träde. 

Blommor/gåva 
till sammanlagt 
värde av cirka 
1/50 basbelopp 
överlämnas vid 
årets sista 
fullmäktige- 
sammanträde. 

På lämpligt 
sätt 

Deltagare Förtroendevalda 
och ev. 
personal  

Förtroende-
valda och ev. 
personal 
 

Förtroende-
valda och ev. 
personal 

Förtroendevalda 
och ev. 
personal 
 

Förtroende-
valda och ev. 
personal 
 

Ansvarig Respektive 
nämnds 
presidium.  
Vid uppdrag i 
flera nämnder, 
ansvarar de 
aktuella 
nämndernas 
presidium i 
samråd.  

Kommun-
fullmäktiges 
presidium 

Respektive 
nämnds 
presidium. 
Vid uppdrag i 
flera 
nämnder, 
ansvarar de 
aktuella 
nämndernas 
presidium i 
samråd. 

Respektive 
nämnds 
presidium. 
Vid uppdrag i 
flera nämnder, 
ansvarar de 
aktuella 
nämndernas 
presidium i 
samråd. 

Respektive 
nämnds 
presidium. 
Vid uppdrag i 
flera nämnder, 
ansvarar de 
aktuella 
nämndernas 
presidium i 
samråd. 

Övrigt Förtroendevald 
som undanbett 
sig uppvaktning 
ska inte upp-
vaktas. 

         

  

  
De angivna beloppen är inklusive mervärdesskatt.  
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Uppvaktning av hel- och deltidsanställd personal - gäller tillsvidareanställda  
 
Kommunens riktlinjer för uppvaktningar ska gälla även visstidsanställda. 

Med anställda likställs de som har daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) och socialtjänstlagen. 

 

  Födelsedagar Långvarig tjänst Pension Begravning 

Tillfälle 50-årsdagen Efter 25 års anställning Pensionsavgång Anställd i tjänst ska 
hedras och tidigare 
anställd bör hedras. 

Uppvaktning Blommor/gåva till 
sammanlagt värde 
av cirka 1/50 bas-
belopp 

Minnesgåva värd cirka 
1/10 basbelopp 
överlämnas vid särskilt 
tillfälle i slutet av året. 

Blommor/gåva till 
sammanlagt värde 
av cirka 1/50 
basbelopp 
överlämnas på sista 
arbetsdagen. 

På lämpligt sätt 

Deltagare Förtroendevalda och 
personal från 
respektive nämnd 
eller styrelse 

Förtroendevalda och 
personal från respektive 
nämnd eller styrelse 

Förtroendevalda och 
personal från 
respektive nämnd 
eller styrelse 

Förtroendevalda 
och personal från 
respektive nämnd 
eller styrelse 

Ansvarig Respektive 
förvaltning 
 

Kommunfullmäktiges 
presidium 

Respektive 
förvaltning 
 

Respektive 
förvaltning  

Övrigt Arbetstagare som 
undanbett sig 
uppvaktning ska 
inte uppvaktas. 

      

 
 
De angivna beloppen är inklusive mervärdesskatt. 
 
 

 


