REGLER VID UPPVAKTNING AV ARBETSTAGARE OCH FÖRTROENDEVALDA
1 Högsby kommuns hedersgåva överlämnas till kommunala förtroendevalda eller
arbetstagare, som uppfyller nedan nämnda villkor.
2 Till kommunal ordinarie förtroendevald som under en tid av minst tolv år varit
ledamot av kommunfullmäktige eller i någon av de kommunala nämnderna samt
deltagit i minst 48 sammanträden överlämnas hedersgåva när det senast
innehavda uppdraget upphör. Med kommunal nämnd jämställes i dessa regler
helägt kommunalt bolag, ekonomisk förening eller stiftelse.
3 Till arbetstagare med minst 25 års väl vitsordad tjänstgöring hos kommunen
överlämnas hedersgåva, när sagda tjänstgöringstid fullgjorts.
4 Samma person kan ej tilldelas kommunens hedersgåva mer än en gång.
Hedersgåva utdelas ej postumt.
5 Frågan om hedersgåva aktualiseras av nämnd eller styrelse, varunder
vederbörande anställd eller förtroendevald sorterar. Avsägelse skall respekteras.
Gåvan till förtroendevalda utdelas lämpligen i samband med något
kommunfullmäktigesammanträde.
6 Hedersgåva ska bestå av ett föremål. I samband med uppvaktningen överlämnas
ett gåvobevis. Om oklarheter uppstår vid definitionen av ”ett föremål” har
kommunfullmäktiges presidium tolkningsföreträde.
7 Värdet av hedersgåva till arbetstagare och förtroendevald skall motsvara högst en
tiondel av det basbelopp, som fastställts för januari månad aktuellt år.
8 Erforderliga anslag till hedersgåva bör anvisas i budget.
9 Ordinarie förtroendevald, som är ledamot av kommunfullmäktige eller av styrelse
eller nämnd uppvaktas vid 50, 60, 70 år av kommunen genom överlämnande av
blommor.
Uppvaktning bör ske personligen av representant för kommunen.
10 När anställd avgår med pension efter att ha varit i kommunens tjänst minst 15 år
överlämnas en hedersgåva värd 2/3 av full hedersgåva. Har anställningen varat
minst I0 år överlämnas hedersgåva värd 1/3 av full hedersgåva.
Övriga anställda avtackas vid avgång med blommor.
11 Ledamot av kommunfullmäktige avtackas vid avgång efter mandatperiodens slut.
12 Blomsterhyllning vid förtroendevalds eller anställds jordfästning beslutas av
fullmäktiges ordförande eller ordföranden i respektive nämnd eller styrelse. Prövning
bör ske även beträffande avgångna förtroendevalda och anställda.

13 Ovanstående regler gäller från och med kommunfullmäktiges beslut om
antagande av densamma.
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