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  Sid 2 
 

Medarbetare 
Gåva vid 25 år i tjänst 
Medarbetare hos kommunen ska när man uppnått 25 års tjänst, som belöning erhålla en gåva, 
som t.ex. smycke, klocka, konst/konsthantverk från konstnär med lokal anknytning eller annat 
som kan jämställas och har ett bestående värde. Gåvan ska om möjligt förses med fastställd 
gravyr. Gåvan ges till ett värde av 12,5 % inkl. moms av gällande prisbasbelopp. 
 
Det är inte möjligt att erhålla gåva både som medarbetare och förtroendevald i kommunen. 
 
Gåva vid pension 
Medarbetare, som vid sin avgång med pension varit anställd minst 15 år men inte 25 år och 
därför inte tagit del av 25-årsgåva, ska erhålla en gåva, som t.ex. smycke, klocka, 
konst/konsthantverk från konstnär med lokal anknytning eller annat som kan jämställas och har 
ett bestående värde. Gåvan ges till ett värde av 4,5 % inkl. moms av gällande prisbasbelopp.  
 
Medarbetare som vid pensionsavgång inte har uppnått 15 års anställning, ska erhålla gåva till 
ett värde av högst 2 % inkl. moms av gällande prisbasbelopp. 
 
Medarbetare som mottagit gåva för 25 år i tjänst och sedan arbetat ytterligare en tid (minst 6 
månader) efter detta fram till sin pension, har även rätt till en pensionsgåva till ett värde av 
högst 2 % inkl. moms av gällande prisbasbelopp. 
 
Tid som får räknas 
Medarbetare får tillgodoräkna de år de arbetat 40 % eller mer av heltid. 
 
Högtidsdag 50 år 
Blomstergåva eller annan prismässigt jämförbar gåva till ett värde av högst 1 % inkl. moms av 
gällande prisbasbelopp. Respektive arbetsplats ansvarar för inköp och uppvaktning. 
Arbetsgivaren uppvaktar inte vid någon annan högtidsdag. 
 
Avtackning då anställning upphör på egen begäran 
Medarbetare som varit anställd i mer än 3 år får en blomma eller annan gåva till ett värde av 
högst 1 % inkl. moms av prisbasbeloppet. Respektive arbetsplats ansvarar för inköp och 
avtackning. 
 
Hedersbevisning vid dödsfall 
Medarbetare som avlider ska hedras med blomsterarrangemang vid jordfästning eller till familj. 
Verksamhetsansvarig där medarbetaren arbetat, ansvarar för detta. 
 
Julgåva 
De år julgåva delas ut upphandlas gåvan centralt och betalas av respektive förvaltning.  
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  Sid 3 
 

Förtroendevald 
Gåva vid kommunala uppdrag i 25 år 
Förtroendevald, som i 25 år har innehaft kommunala uppdrag får en gåva, som t.ex. smycke, 
klocka, konst/konsthantverk från konstnär med lokal anknytning eller annat som kan jämställas 
och har ett bestående värde. Gåva ska om möjligt förses med fastställd gravyr. Gåvan ges till ett 
värde av 12,5% inkl. moms av gällande prisbasbelopp.  
 
Det är inte möjligt att erhålla gåva både som förtroendevald och medarbetare i kommunen. 
 
Avtackning då förtroendevald avslutar sitt uppdrag  
Förtroendevald som haft uppdrag i mer än 3 år får en blomma eller annan gåva till ett värde av 
högst 1% inkl. moms av gällande prisbasbelopp. Kommunfullmäktige eller respektive 
nämnd/styrelse ansvarar för inköp och avtackning. 
 
 
 
Antagen av KF 2018-05-07 § 73 
Reviderad av KF 2020-10-26 § 206
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