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Bestämmelser för uppvaktningar och minnesgåvor till 
anställda och förtroendevalda inom Östra Göinge 
kommun 
Sid 1/3 

 

Prisbasbelopp och det eventuella förhöjda prisbasbeloppet fastställas av regeringen vid 

årsskiftet och därmed uppdateras aktuell summa i uppvaktningsreglemente varje nytt år i 

januari månad. 

 

Prisbasbelopp 

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 

beräknats till 44 800 kronor. 

 

2 % av 2017 års prisbasbelopp = 896 kr 

5 % av 2017 års prisbasbelopp = 2 240 kr 

 
Definition 

Anställda 

Med anställd avses tillsvidareanställd befattningshavare med en sysselsättningsgrad som 

uppgår till minst 40 % av heltid samt deltidsbrandmän. 
 

Förtroendevalda 

Med förtroendevald avses ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, hel- 

och delägda bolag, utskott och nämnder samt kommunens revisorer. 

 

Anställda 
 

Uppvaktning vid 50-årsdag 

Anställd uppvaktas på 50-årsdagen av kommunen med en minnesgåva till ett sammanlagt 

värde av högst 2 % (inkl. moms) av gällande prisbasbelopp. Beloppet belastar respektive 

arbetsställe. 

Rekvisition beställs på kommunens intranät enligt gällande rutin. 

 
Minnesgåva vid 25 år som anställd 

Anställd i kommunen med en sammanlagd anställningstid på 25 år uppvaktas, under det år 
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den 25-åriga anställningstiden uppnås, med en minnesgåva av kommunen till ett sammanlagt 

värde av högst 5 % (inkl. moms) av gällande prisbasbelopp. 

Vid beräkning av anställningstid för att erhålla minnesgåva från kommunen skall den 

sammanlagda anställningstiden räknas dvs. ej bara sammanhängande tid. I anställningstiden 

räknas i princip inte in tid då den anställde har varit tjänstledig. Undantaget är lagreglerad 

tjänstledighet såsom t ex föräldraledighet, studieledighet samt militärtjänstgöring. 

 
Minnesgåva utgörs av alternativt: smycke, klocka eller konst och inhandlas av den anställde 

på av kommunen anvisade inköpsställen. Eget ekonomiskt tillägg får göras. 

 
Rekvisition skickas hem till jubilaren och har en giltighet på 3 månader. Faktura på beloppet 

skickas till Östra Göinge kommun. 

 
Gåvan överlämnas av Kommunstyrelsens alt. Kommunfullmäktiges ordförande vid middag 

för jubilarerna. 

 

Deltidsanställd brandpersonal 

Deltidsanställd brandpersonal tilldelas Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken 

efter 20 års tjänst. 

 

Avgång med pension 

Anställd som avgår med pension uppvaktas med en gåva av ett sammanlagt värde av högst 2 

% av gällande prisbasbelopp (inkl. moms). Uppvaktning görs av den anställdes chef eller 

dennes chef. Kostnaderna står respektive arbetsställe för. Uppvaktningen görs i samband med 

avgångsdagen. 

Rekvisition beställs på kommunens intranät enligt gällande rutin. 

 

Anställds begravning 

Vid anställds begravning hedras denna med bukett eller gåva (donation) till välgörande 

ändamål av ett värde av ca 2 % av gällande prisbasbelopp (inkl. moms). 

Förtroendevalda 

 
Uppvaktning vid 50 årsdag 

Förtroendevald vars uppdrag uppgår till minst 40 % tjänstgöring uppvaktas på 50-årsdagen av 

kommunen med en minnesgåva till ett sammanlagt värde av högst 2 % av gällande 

prisbasbelopp (inkl. moms). Beloppet belastar kommunfullmäktige. Rekvisition beställs på 

kommunens intranät enligt gällande rutin. Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktar. 

 

Avgång 

Förtroendevald med ordinarie uppdrag i kommunen under en tid av 

minst 25 år, överlämnas en minnesgåva av kommunen till ett värde av högst 2 % av gällande 

prisbasbelopp (inkl. moms) då vederbörande lämnar sina uppdrag. Rekvisition beställs på 

kommunens intranät enligt gällande rutin. Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktar. 
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Förtroendevalds dödsfall 

Förtroendevald som avlider under sin mandattid hedras vid begravning med bukett eller gåva 

(donation) till välgörande ändamål av ett värde av ca 2 % av gällande prisbasbelopp (inkl. 

moms). 

 

Kommentar 

Vid uppvaktning av person som är både förtroendevald och anställd i kommunen ska 

personen uppvaktas i sin egenskap av anställd. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i tolkningsfrågor. 


