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Nr: 9.19
Antagen av kommunstyrelsen den 7 februari 2007, § 37. Dnr: 77/07-900
Korrigering (avgång anställda) av kommunkansliet den 6 mars 2007
Reviderad av kommunstyrelsen den 6 maj 2009, § 112. Dnr: 77/07-900

ANVISNINGAR ANGÅENDE UPPVAKTNING VID
FÖDELSEDAGAR OCH AVGÅNG - FÖRTROENDEVALDA OCH
ANSTÄLLDA

– FÖRTROENDEVALDA
Vem uppvaktas?
Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder
(kommunala) samt ordinarie ledamöter i dessa organ.
Uppvaktning när?
Födelsedag

Vid 50 år sker uppvaktning genom respektive
styrelse och nämnds försorg. Blomstergrupp för en kostnad av
500 kronor. Istället för blomstergåva kan givetvis annan gåva
köpas för motsvarande summa.

Avgång

Ordförande

Ledamöter

12 år
8 år
4 år

16 år 3.000 :12 år 2.000 :8 år 1.000 :-

3.000 :2.000 :1.000 :-

Vid kortare tid än 4-år som ordförande eller 8 år som ledamot,
dock minst 1 år, utdelas blommor till en kostnad av ca 300 kr.
Vid mer än 16 år som ledamot eller 12 år som ordförande utgår
ingen ytterligare gåva.
Avskedsgåvor utdelas som regel vid fullmäktiges julmiddag det
år som uppdraget avslutas.
Kort?
Båstads kommuns ”uppvaktningskort” användes. Erhålles vid förfrågan från kommunkansliet/kontorsservice. Undertecknas av ordförande eller vice ordförande i respektive
nämnd som uppvaktar.
Vem betalar?
Kostnad för uppvaktning vid födelsedag debiteras respektive styrelse/nämnd.
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Avgång debiteras kommunfullmäktige om uppdragstiden är från 12 år och uppåt i
övriga fall debiteras respektive styrelse/nämnd.
Innan uppvaktning sker skall kommunkansliet kontaktas för samordning då
aktuell person kan vara invald i flera nämnder/styrelser.

- ANSTÄLLDA

Vem uppvaktas?
Den som varit anställd minst ett år uppvaktas vid födelsedag. Uppvaktning sker såväl
till heltidsanställda som deltidsanställda.
Uppvaktning när och vilken gåva?
Vid 50 år sker uppvaktning genom respektive förvaltning. Blomstergrupp för en kostnad av 500 kronor eller annan gåva för motsvarande summa. Undvik ”rena pengar”
eller presentkort eftersom det är skattepliktigt.
Vid avgång, uppvaktning enligt följande:
15 år
20 år
25 år

2.000 :3.000 :4.000:-

Vid kortare tjänstgöringsperiod än 15 år, dock minst tre års tjänst, uppvaktas avgående
anställd med blomstergåva eller annan gåva upp till ett värde av 120 kronor per anställningsår. Exempel: Vid 22 års anställning utgår belopp för 20 år enligt ovan (3.000 kr +
två gånger 120 kr för de överstigande åren, dvs en totalsumma om 3.240 kr).
Vid längre tjänstgöringstid än 25 år uppvaktas avgående med 120 kronor per anställningsår, som överstiger 25 år (om gratifikation är utdelad).
Vid 25-års tjänstgöring delas gratifikation ut vid särskild gemensam sammankomst
med middag som kommunfullmäktiges presidium inbjuder till. Förutom kommunfullmäktiges presidium medverkar även närmaste arbetsledare till den som erhåller gratifikationen och berörd förvaltningschef.
Kort?
Båstads kommuns uppvaktningskort användes, tillhandahålls av kommunkansliet/kontorsservice. Undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef.
Vem betalar?
Kostnad för gåva vid 50-års födelsdagsuppvaktning och avgångar debiteras respektive
förvaltning. Kostnad för gåva vid 25-års uppvaktning debiteras kommunfullmäktige.
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ANVISNINGAR ANGÅENDE UPPVAKTNING VID FÖDELSEDAGAR- 100 ÅR

Kommunkansliet beställer blommor (för ca 400 kronor), ordföranden eller vice
ordföranden i kommunfullmäktige skriver på kortet.

