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REGLEMENTE FÖR UPPVAKTNING INOM SVENLJUNGA KOMMUN 
 
§ 1 Omfattning 
 
Reglementet omfattar tillsvidareanställd personal, ordinarie ledamöter i fullmäktige, nämnder, 
styrelser, kommunala bolag och kommunens revisorer. Även andra personer kan uppvaktas, 
se § 6. 
 
Tidigare anställningstid och tid för förtroendeuppdrag i förutvarande kommun som ingår i 
Svenljunga kommun tillgodoräknas arbetstagaren/uppdragstagaren. 
 
§ 2 Födelsedagar 
 
Uppvaktning sker vid 50-årsdag och därefter varje jämna tiotal år med blomsteruppsats 
motsvarande max 1% av gällande basbelopp. 
 
Uppvaktning på födelsedagar avser dem som är anställda eller har politiska uppdrag vid 
detta tillfälle. 
 
Personer som undanbett sig uppvaktning skall ej uppvaktas. 
 
§ 3 Långvarig tjänst/förtroendeuppdrag 
 
ANSTÄLLDA 
 
Arbetstagare som varit anställd inom Svenljunga kommun under 25 år erhåller minnesgåva. 
Gåvan kan uppgå till ett värde av maximalt 6 000 kr inkl moms. Kontanter eller presentkort 
som kan bytas mot kontanter kan ej utges som minnesgåva. 
 
Anställningen skall omfatta minst 40 procent av heltidstjänst. Med anställningstid avses total 
anställningstid och i tiden får inräknas vikariatsanställning som omfattar minst 40 procent av 
heltidstjänst. 
 
FÖRTROENDEVALDA 
 
Förtroendevald som under 25 år innehaft förtroendeuppdrag inom Svenljunga kommun 
erhåller minnesgåva. Gåvan kan uppgå till ett värde av maximalt 6 000 kr inkl moms. 
Kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter kan ej utges som minnesgåva. 
 
Samma person kan av kommunen endast tilldelas minnesgåva en gång. 
 
§ 4 Pension eller annan avgång 
 
Uppvaktning sker vid pension, mandatperiods slut eller annan avgång, från tjänst eller 
förtroendeuppdrag i form av blomsteruppsats motsvarande 1% av gällande basbelopp. 
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§ 5 Begravning 
 
Vid begravning skall de som omfattas av detta reglemente hedras med krans försedd med 
vitt och ljusblått band /blomsterbukett eller motsvarande hedersbevisning. Kostnad för 
hedersbevisningen är ca 500 kronor. 
 
Även de som för en längre tid tidigare haft ovan nämnda förhållande till kommu-nen skall i 
möjligaste mån hedras på motsvarande sätt, under förutsättning att  
de är bosatta i kommunen. Med längre tid menas minst 12 år och att personen avlider inom 
10 år efter det vederbörande lämnat sitt uppdrag. 
 
§ 6 Övriga uppvaktningar 
 
Beträffande uppvaktningar av övriga personer, föreningar och företag inom kommunen äger 
respektive nämnd, styrelse och förvaltning besluta om,  i enlighet med Riksskatteverkets 
gällande riktlinjer. 
 
§ 7 Allmänna bestämmelser 
 
Respektive förvaltning budgeterar och bär kostnaden samt ansvarar enligt fast-ställd 
delegationsordning för att uppvaktning av berörd personal/förtroendevald sker. 
 
Namn på den som tilldelas utmärkelse skall införas i särskild liggare som föres på respektive 
förvaltning. 
 
§ 8 Tolkning 
 
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser beslutas av 
kommunstyrelsen. 
__________ 
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