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REGLER FÖR UTMÄRKELSER I VISSA FALL TILL
FÖRTROENDEVALDA 

1. Fråga om utdelning av gåvor enligt dessa regler prövas minst en gång årligen av en
delegation, som består av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier
tillsammans. Ordförande i delegationen är kommunfullmäktiges ordförande. Det
förutsättes, att kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar håller delegationen
underrättad om vilka förtroendevalda, som enligt deras mening bör komma ifråga
för gåvor.

2. Såsom uttryck för kommunens uppskattning av gärning som förtroendevald
tilldelas innehavare av sådant uppdrag gåvor enligt följande regler.

A. Förtroendevald, som innehaft uppdrag under minst 10 år tilldelas, då uppdraget
eller uppdragen lämnas, ett bordsstandar med kommunens vapen och inskription
samt härutöver en gåva, som delegationen äger bestämma, inom ramen för ett värde
av cirka 800 kronor.

B. Ledamot av kommunfullmäktige, som under minst 12 år innehaft sådant uppdrag,
eller den som under lika lång tid varit ordförande eller vice ordförande i styrelse
eller nämnd, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige, tilldelas, då uppdraget
lämnas, i stället för den under p A ovan nämnda gåvan antingen

a) ett guldur med inskription samt en gåva, som delegationen äger bestämma,
inom ramen för ett värde av cirka 800 kronor - eller efter eget val -

b) annan gåva, som delegationen äger bestämma, inom ramen för ett värde av
cirka 1 700 kronor. Gåvan skall vara försedd med kommunens inskription.

Anm till p A och B. Vid tillämpning av ovan angivna ramar har delegationen att beakta
den allmänna prisutvecklingen.

C. I speciella fall, där ovan givna regler inte kan anses tillämpbara, får avskedsgåva
efter slutfört uppdrag utdelas till förtroendevald enligt delegationens särskilda
bestämmande. Vid prövning av sådant ärende skall delegationen beakta, att
uppdraget skall ha innehafts under avsevärd tid och att beslut om överlämnande av
sådan gåva också skall grundas på den omständigheten att uppdraget varit av
särskilt ansvarsfyllt och krävande slag. Vidare skall vid bestämmande av gåvans
beskaffenhet och värde anpassning till reglerna under p 2 B ovan eftersträvas.



Dessa specialregler är avsedda att tillämpas med återhållsamhet.

Överlämnande av gåva skall om möjligt äga rum i samband med sammanträde med
kommunfullmäktige eller vid särskild högtidlighet, som fullmäktige anordnar.

Dessa regler har antagits av kommunfullmäktige 27 september 1976, § 248. 

Kommunfullmäktige har 16 december 1985, § 56, beslutat om ändring av punkt 1 fr o m
1 januari 1986.

Ändringen är införd ovan.
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