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Efter 25 års anställning samt uppdrag som förtroendeman i 
25 år 

Tillsvidareanställd medarbetare med sammanlagt 25 års anställning 
erhåller en valfri minnesgåva. Minnesgåvan har ett värde motsvarande 8,5 
procent av jubileumsårets prisbasbelopp. Beloppet avrundas uppåt till 
jämna hundratal kronor. Gåvan är inte att betrakta som en löneförmån. 

 
Förtroendevalda erhåller en valfri minnesgåva efter att ha haft politiska 
uppdrag i sammanlagt 25 år. Minnesgåvan har ett värde motsvarande 8,5 
procent av jubileumsårets prisbasbelopp. Beloppet avrundas uppåt till 
jämna hundratal kronor. Gåvan är inte att betrakta som en löneförmån. 
 
Anställda och förtroendevalda inbjuds till en kommungemensam fest året 
efter jubileumsåret. 
 
Även bolagens jubilarer inbjuds till den kommungemensamma festen. 
 
 

Avtackning kommunfullmäktiges ledamöter efter avslutad 
mandatperiod 
 
Efter avslutad mandatperiod erhåller kommunfullmäktiges ledamöter 
blommor, en mindre gåva och ett standar. Ordinarie ledamöter, ersättare 
och de ledamöter som har avgått under mandatperioden omfattas av 
ovanstående. 
 
Efter avslutad mandatperiod inbjuds kommunfullmäktiges ledamöter till 
en avtackningsmiddag. Ordinarie ledamöter, ersättare och de ledamöter 
som har avgått under mandatperioden inbjuds. 
 
 

Vid födelsedagar 
 
Om en anställds 50-årsdag infaller på en arbetsdag beviljas den anställde 
tjänstledighet med oavkortad lön. Beakta att kommunen har anställda som 
har andra arbetsscheman än måndag-fredag. 
 
Ledigheten gäller just den dagen. Byte av dag eller kompensation i 
ledighet om dagen infaller på helgdag/fridag får inte ske. 
 
Arbetsgivaren uppvaktar inte på födelsedagar. 
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När en anställd slutar 
 
Respektive enhetschef ansvarar för att avtackning genomförs när en 
anställd slutar. Formen för detta avgörs av respektive enhetschef. 
 
 
 
Vid pension 
 
Alla pensionärer inbjuds till en kommungemensam fest året efter 
pensioneringen. Vid festen får de en minnesgåva. 
 
Även bolagens pensionärer inbjuds till den kommungemensamma festen. 
 
 
 
Vid dödsfall 
 
Vid en anställds dödsfall överlämnas blomsterarrangemang eller bidrag 
till fond. Förvaltningschef eller den/de som förvaltningschefen utser 
deltar vid begravningen. Detta gäller endast personer som innehar 
anställning vid dödsfallet. Om den anställde har gått i pension är det 
förvaltningschef som avgör deltagande vid begravningen. 
 
Vid en förtroendevalds dödsfall överlämnas blomsterarrangemang eller 
bidrag till fond. Nämndordförande eller den/de som nämndordförande 
utser deltar vid begravningen. Detta gäller endast förtroendevalda som 
innehar förtroendeuppdrag vid dödsfallet. Om den förtroendevalde har 
slutat eller gått i pension är det nämndordföranden som avgör deltagande 
vid begravningen. 


