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Regler för kommunens uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
förtroendevalda 
______________________________________________ 
 
antagna av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 80 Gäller från 
 2015-01-01 
 
 
Allmänt 
Kommunal uppvaktning och hyllning av förtroendevalda bör i görligaste mån vara 
spontan. Som vägledning ges emellertid följande regler. 
 
Bevakning 
Kommunledningen har att i samråd med respektive presidium svara för bevakning 
av tider för hyllning och uppvaktning samt eventuell flaggning. Verksamhetschef i 
berörd nämnd eller styrelse skall till kommunledningen anmäla om lämnande av 
minnesgåva kan vara aktuell. Kommunledningen undersöker vederbörandes 
tjänsteår som förtroendevald. Verkställighet sker på sätt som befinns vara det 
lämpligaste i det enskilda fallet. 
 
Kostnader 
Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse där berörd förtroendevald har sitt 
tyngsta uppdrag skall budgetera och svara för samtliga kostnader för uppvaktning 
och hyllning enligt dessa regler. 
 
Uppvaktning 
Vid 50- och 60-årsdagar sker uppvaktning med t ex blommor och lämplig gåva. 
 
Förtroendevald, som innehaft förtroendeuppdrag i kommunen sammanlagt minst 
fyra mandatperioder tilldelas vid avgång en minnesgåva för högst ett belopp 
motsvarande 10 % av basbeloppet (2016 = 4 430 kr).  
 
Gåva skall i största möjliga utsträckning ha lokal anknytning och ett bestående 
värde. Eventuell skatt erläggs helt av mottagaren av gåvan (f n är gåva i form av 
kontanter, presentkort, aktier, obligationer o d beskattningsbar). 
 
Vid begravning hedras minnet med krans och band eller blommor. Detta gäller 
även -där det är praktiskt möjligt -avliden, som lämnat sina förtroendeuppdrag (av 
längre tid och större tyngd) hos kommunen. 
 
Ändring av basbeloppsnivå i dessa regler får göras av kommunstyrelsen. 
 
Kommentar till regler för lämnande av minnesgåva till förtroendevalda. 
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Med förtroendevald enligt dessa regler avses ledamot eller ersättare i kommun-
fullmäktige och/eller Svedala kommuns nämnder och styrelser. 
 
Med avgång avses att vederbörande inte för nästkommande mandatperiod väljs till 
ledamot eller ersättare enligt föregående stycke. 
 
Om förtroendevald har uppdrag i flera organ skall samordning ske. Gåvornas 
sammanlagda värde skall rymmas inom belopp, som fastställts i reglerna. 
 
Undantag 
Som fortsatt förtroendeuppdrag avses inte följande: Nämndeman eller god man, 
kommunens representant i icke kommunala bolag, kommittéer tillsatta av 
Kommunförbundet eller liknande.  
 
Tolkning av dessa regler görs av kommundirektören. 
 
 

___________________ 
 
 
 


