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§ 39 
 
Regler för uppvaktning/avtackning av anställda   
Dnr 2005.279 
 
Rubricerade regler framgår i nuläget av tre olika beslutsdokument. 
Detta faktum innebär en risk för missuppfattningar varför det finns 
anledning att fastställa en ny version av reglerna sammanställda i ett 
och samma dokument. 
 
Förslag till  
Regler för uppvaktning/avtackning av anställd 
 
Den ursprungliga versionen av nedanstående regler beslutades av 
kommunfullmäktige 2004-01-19 och trädde i kraft 2004-02-01. Därefter 
har justering skett genom beslut i kommunstyrelsen 2005-04-27 och 
2005-12-14. 
 
1. Minnesgåva 
  
Hos kommunen anställd med 25 års tjänstgöringstid tilldelas som 
minnesgåva guldklocka, guldarmband, kristallskål med kommunens 
vapen, Skultuna Mässingsbruks ljuskrona eller presentkort på 
motsvarande belopp hos valfri resebyrå. 
 
Som tjänst räknas sammanhängande anställning omfattande minst sex 
månader medan för lärare räknas en termin som sex månader. 
 
Kommunfullmäktiges presidium arrangerar i samråd med berörda 
förvaltningschefer ett överlämnande av minnesgåvan vid årets slut. 
 
Servicekontoret skall senast den 1 oktober varje år till ledningskontoret 
lämna uppgift på dem som skall få minnesgåva.  
 
 
2. Uppvaktning 
 
Anställd som fyller 50 år uppvaktas med blommor och en minnesgåva 
från kommunen i form av kommunens stora keramikskål. 
 
Anställd erhåller ledighet utan löneavdrag om nämnda födelsedag 
infaller på en arbetsdag. 
 
Servicekontoret skall i god tid lämna respektive ordförande uppgift på 
de anställda som skall uppvaktas. 
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3. Avtackning 
 
Vid pensionering avtackas den anställde med blommor och 
motsvarande minnesgåva som vid fyllda 50 år, om denna inte  
redan erhållits, alternativt lämplig gåva av motsvarande värde. 
 
Anställd som slutar sin anställning efter minst ett års och 
högst tre års anställning skall erhålla en keramikkaraff ur 
kommunens gåvosortiment.  
 
Anställd som slutar efter mer är 3 års men högst 10 års 
tjänstgöring uppvaktas med en keramikkaraff och en 
blomsterbukett. 
  
Den som slutar sin anställning efter minst 10 års tjänst-
göring avtackas med blommor och minnesgåva i form av 
keramikskål. 
 
Anställd som avlider under anställningstiden skall erhålla en sista 
hälsning från kommunen i form av blomsterbukett med band. 

 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att       fastställa ovanstående regler att gälla med omedelbar 

verkan. 
 
Delgivning 
Samtliga förvaltningar 

 


