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REGLER FÖR UPPVAKTNINGAR MM AV ANSTÄLLDA och
FÖRTROENDEVALDA vid VIMMERBY KOMMUN
HEDERSGÅVA
Högsta belopp
7 % av basbeloppet
(exkl moms)

Blommor och gåvorekvisition

Till arbetstagare skall hedersgåva överlämnas efter 25 års tillsvidare- eller visstidsanställning med
månadslön i kommunen. Anställningen ska ha avsett minst halvtid. Anställningen behöver inte ha
varit sammanhängande. Deltidsanställda brandmän skall räknas till denna kategori och därmed få
hedersgåva i enlighet med gällande regler.
Till förtroendevald ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunal
nämnd/styrelse ska hedersgåva överlämnas efter 20 års förtroendeuppdrag för kommunen.
Angivna tider behöver inte vara sammanhängande.
Hedersgåvan består av en rekvisition på valfri gåva till ett värde av 7 % av aktuellt prisbasbelopp
(exkl. moms). Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor. Gåvan måste inhandlas vid ett och
samma inköpstillfälle och i samma butik.
Gåvan ska bestå av ett föremål som exempelvis en klocka, smycke konstverk bokverk,
kvalitetsporslin eller dylikt som den anställde själv får välja ut. Önskemål som kan uppfattas som
extrema kan nekas. Gåvan får inte avse livsmedel, tobak eller alkohol.
Om dyrare gåva inköps ska överstigande belopp överstigande den summa, som anges i
rekvisitionen, betalas av gåvomottagaren själv direkt till butiken.
Inköpet av gåvan ska göras inom tre månader efter att rekvisitionen mottagits.
Överlämnandet av hedersgåvor och diplom till de anställda ska göras av representant för
kommunstyrelsen vid en särskild sammankomst med gemensam måltid året efter det den anställde
kvalificerat sig för 25 år. För arbetstagare som inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle,
överlämnas gåvan på ett lämpligt sätt. Hedersgåva utdelas ej postumt.
Ansvarig för sammankomsten är kommunstyrelseförvaltningen, personalavdelningen.
Kostnadsansvarig är kommunstyrelsen.
Till förtroendevalda utdelas hedersgåvan i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året.
För förtroendevald som inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle överlämnas gåvan på ett
lämpligt sätt. Hedersgåva utdelas ej postumt.

UPPVAKTNING
Blommor
Blommor och gåva.(Ej presentkort)

200-500 kr (inkl moms)
500-1500 kr (inkl moms)

Personal som arbetat mer än ett år och förtroendevald som innehaft förtroendeuppdrag hos oss får
blommor i samband med att han/hon slutar hos oss.
Har personen varit mer än 5 år får han/hon dessutom en gåva.
Anställda och förtroendevald som fyller jämna tiotal år uppvaktas med blommor enligt ovan.
Ansvarig för överlämnandet är respektive chef/ordförande, som också väljer form av
sammankomst. Kostnadsansvarig är respektive enhet.
Hedersgåva och minnesgåva utdelas ej vid samma tillfälle!

DÖDSFALL
Krans, blommor eller pengar till fond

Riktmärke
< 1 500: - inkl moms

När någon av kommunens anställda avlider ska kommunen representeras av närmaste chef och
eventuella andra utsedda personer vid jordfästningen eller liknande. Efter avslutad anställning eller
pensionsavgång sker ingen representation. Kostnadsansvarig är respektive nämnd.
När någon förtroendevald ledamot avlider ska kommunen representeras av representant från
respektive styrelse/nämnd vid jordfästningen eller motsvarande. Efter avslutade kommunala
uppdrag sker ingen representation. Kostnadsansvarig är kommunfullmäktige.
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