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Krokoms kommuns styrdokument 

STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen 

PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 

POLICY – Krokoms kommuns hållning 

RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 

REGLER – absoluta gränser och ska-krav 

 

 

 

 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 27 februari 2019  

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsens kansli  

Dokumentet gäller för: Förtroendevalda  

Dokumentet gäller till och med: Tills vidare  

 



 
 

Innehåll 

Minnesgåva ......................................................................................................... 5 

Beräkning av tid som förtroendevald ............................................................... 5 

Avskedsgåva ....................................................................................................... 6 

Uppvaktning i samband med jämn födelsedag ................................................. 6 

Vid förtroendevalds dödsfall .............................................................................. 6 

 

 





RIKTLINJER FÖR MINNESGÅVA OCH UPPVAKTNING AV FÖRTROENDEVALDA I KROKOMS KOMMUN 

5 

Minnesgåva 

Minnesgåva utdelas till förtroendevald som under minst 25 år innehaft 

förtroendeuppdrag i kommunen. Gåvan ska vara av bestående värde och/eller 

främja god hälsa och välmående. Minnesgåvans värde uppgår till högst 15 % av 

gällande prisbasbelopp inklusive moms, förutsatt att värdet inte överskrider tillåtet 

belopp i skattelagstiftningen.  

Kommunledningsförvaltningen svarar för att upphandla och teckna avtal gällande 

minnesgåvor. I upphandlingen ska ingå ett varierat utbud av tex smycken, glas och 

porslin, sport- och fritidsutrustning. Den förtroendevalde kan också välja resecheck 

eller konstverk/konsthantverk. Inköp av gåva ska göras inom ramen för de avtal 

som tecknas gällande minnesgåvor. Konstverk/konsthantverk är undantagna 

upphandling vilket innebär att den förtroendevalde väljer fritt från önskad konstnär 

eller galleri. Annan gåva utges inte.  

Förtroendevald som under minst 12 år innehaft förtroendeuppdrag i kommunen 

uppvaktas med gåva till ett värde av 1000kr.  

Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda med minst 25 år i uppdraget sker vid 

sista fullmäktigesammanträdet varje år. Övrig uppvaktning sker vid respektive 

nämnd.  

Kostnaden för gåvorna belastar kommunstyrelsen. 

Beräkning av tid som förtroendevald  

Tid tillgodoräknas för  

 Ledamöter i kommunens egna organ, i stiftelser, men inte i föreningsstyrelser  

 Nämndemän men inte gode män  

 Ombud och representanter till länsmöten, bolagstämmor  

 Ledamöter i valnämnd ska tillgodoräknas valår som underlag för uppvaktning.  

 

Så kallade stiftelsestyrelser ska inte avse styrelser för donationsfonder.  

Kansliet tar varje år fram förteckning över förtroendevalda med minst 25 år som 

förtroendevald.  

Utdelning av minnesgåva kan endast ske vid ett tillfälle. 
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Avskedsgåva  

Förtroendevald som avgår från sitt uppdrag avtackas med blommor.  

Vid avgång från fullmäktigeuppdrag vid mandatperiodens slut ska förtroendevald 

också få valfri tillgänglig bok från kommunen.  

Kommunfullmäktige eller respektive nämnd/styrelse svarar för kostnaden.  

Uppvaktning i samband med jämn födelsedag  

I samband med jämn födelsedag uppvaktas jubilaren i aktuell nämnd med en 

blomma. Respektive nämnd svarar för kostnaden.  

Vid förtroendevalds dödsfall  

Förtroendevald som under pågående uppdrag i kommunen avlider hedras med 

blommor vid begravningen.  

Om flaggning ska ske vid kommunhuset i Krokom avgörs av kommundirektör, 

som har delegation att fatta beslut om flaggning, i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande.  

Blommor ordnas av respektive nämnd som också svarar för kostnaden. 


