
 
 

Sida 1/3 

 

Bestämmelser för uppvaktningar m.m. 

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

Kommunfullmäktige                                                      KFS 1979:14 
1970-09-28, § 127 
1975-06-30, § 67 
1985-08-26, § 125 
1989-01-31, §13 
2004-01-27, § 10 
2009-05-23, § 70 
2016-02-29, § 18 
2020-04-27, § 50 
2022-01-31, § 5 

 
A. Svalövs kommuns minnesgåva 
 
§ 1 
 
Svalövs kommuns minnesgåva utdelas dels till kommunal förtroendevald som innehaft 
förtroendeuppdrag (av större omfattning) hos kommunen i minst 20 år, dels till deltids- och 
heltidsanställd arbetstagare, som efter väl vitsordad tjänstgöring hos kommunen uppnått en 
tjänstetid av minst 25 år eller som vid avgång med pension uppnått en väl vitsordad tjänstgöring 
av minst 20 år. 
 
Där särskilda skäl föreligger kan efter prövning, minnesgåva tilldelas förtroendevald och 
arbetstagare, som icke uppfyller ovan angivna kvalifikationstid. 

 
§ 2 
 
Minnesgåvan utgörs enligt mottagarens fria val av klocka, cykel, konstverk, bokverk, kamera, 
kikare, smycke, kristall o dyl till ett värde motsvarande 13 % av prisbasbeloppet. 
 
§ 3  
 
Det ankommer på kommunfullmäktiges ordförande att utdela minnesgåvan. 
  
På kommunfullmäktiges ordförande ankommer vidare att bestämma tidpunkten för 
minnesgåvans utdelning samt att tillse, att utdelningen sker i samband med gemensam middag. 
Kostnaden för middagen fördelas på respektive förvaltning. 
 
§ 4 
 
Kommunstyrelsekontoret tar årligen fram en lista över den personal som uppfyller anställningstid 
enligt § 1. Kommunstyrelsekontoret tar också årligen fram en förteckning till över förtroendevalda 
enligt § 1 andra stycket, som anses bör erhålla minnesgåvan. 
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B Övriga uppvaktningar 
 
 
§ 1 
 
Den förtroendevald eller arbetstagare, som icke uppfyller bestämmelserna för erhållande av 
minnesgåva, men som tjänstgjort minst 10 år och avslutar sitt uppdrag, erhåller lämplig 
avskedsgåva till ett värde av 6 % av prisbasbeloppet. 
 
§ 2 
 
Förtroendevald eller arbetstagare, som icke uppfyller bestämmelserna för minnesgåva eller för 
avskedsgåva enligt § 2 här ovan må om så anses lämpligt på annat sätt uppvaktas vid sin 
avgång. 
 
§ 3 
 
Uppvaktning av förtroendevald och tillsvidareanställd arbetstagare vid 50-, 60- och 70-årsdagar 
görs med blommor och en gåva till ett värde av 3 % av prisbasbeloppet, men kan i speciella fall 
ske med annan gåva. Överlämnandet ska ske på lämpligt sätt och beslutas av för 
förtroendevalda resp ordförande och för anställda närmaste chef. 
 
Anställd i kommunen beviljas ledighet utan löneavdrag vid 50- och 60-årsdagen om nämnda 
födelsedagar infaller på arbetsdag. 
 
§ 4 
 
Det ankommer på kommunfullmäktiges ordförande att besluta om normer eller bestämma i det 
enskilda fallet beträffande utdelning av avskedsgåvan enligt § 1 ävensom att lämna råd och 
anvisningar beträffande speciella gåvor enligt § 3 
 
§ 5 
 
Det ankommer på respektive styrelse eller nämnd att på lämpligt sätt överlämna under §§ 1-4 
angivna gåvor. 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 1970-09-28, § 127 med ändring 1975-06-30, § 67, 1985-08-27, 
§ 173, 1989-02-07, § 13,  2004-01-27, § 10 och 2016-02-29, § 18          
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KOMMENTARER 
till bestämmelser för uppvaktningar m m 
 
A § 1 
 
Med förtroendeuppdrag av större omfattning avses ledamotskap i kommunfullmäktige samt de 
större nämnderna och styrelserna (kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd, bildningsnämnd, 
vård- och omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt socialnämnd eller motsvarande tidigare 
nämnder eller uppdrag som revisor) samt kommunens helägda bolag 
 
Bestämmelserna skall tillämpas på sådant sätt att efter 20 år som förtroendevald(dock inte som 
ersättare) erhåller man minnesgåvan. 
 
I B § 4 har kommunfullmäktiges ordförande rätt att medgiva Svalövs idrottskrets och ev andra 
organisationer att på de särskilda villkor, som föreskrivs, utdela Svalövsplaketten i brons för årets 
bästa idrottsprestation (seniorer resp juniorer eller för motsvarande ändamål). 
 
B § 3 
 
Annan gåva ges då vederbörande under längre tid på ett särskilt framträdande sätt verkat i eller 
för kommunen. 
 
Generellt 
 
Kommunalt förtroendeuppdrag eller anställning i tidigare kommun eller kommundel, som nu ingår 
i Svalövs kommun, får tillgodoräknas vid beräknande av i bestämmelserna angivna tidsgränser. 
Har vederbörande erhållit uppvaktning i sådan tidigare kommun eller kommundel får tid för 
tidpunkten för denna uppvaktning dock icke inräknas. 
 
Utdelning av minnesgåvan kan efter kommunfullmäktiges ordförandes bestämmande ske 
antingen vid avgången från tjänster eller uppdraget eller vid uppnådd tjänstetid – då i regel 
endast en gång om året eller vid därtill berättigads högtidsdag. 
 
 


