FÖRFATTNING 7.5
Antagna av kommunfullmäktige § 3/11
Korrigering med anledning av ks beslut § 46/14

Regler för uppvaktning av förtroendevalda
1

FÖRTROENDEVALDA

Vid bemärkelsedagar
1

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, överförmyndare samt
revisorer

Uppvaktas av kommunfullmäktige vid jämnt tiotal år samt vid 75 år.
2

Övriga

Ordförande eller ledamot av nämnd uppvaktas vid jämt tiotal år samt vid 75 år av
respektive nämnd.
I stället för blomsteruppvaktning, som normalt utgör kommunens gåva vid
bemärkelsedagar, kan, om så anses lämpligare, uppvaktas med insättning på
konto för ändamål som den uppvaktade kan förmodas stödja. Samråd bör
ske med den uppvaktade eller dennes familj.
Vid avgång från uppdrag
1

Förtroendevald med ledande funktion

Efter minst 16 års tjänstetid, varav minst 12 år som ledamot i presidium eller
motsvarande eller som överförmyndare, erhålls speciellt värdefull minnesgåva,
i enlighet med vid varje tillfälle gällande skatteregler. Med speciell minnesgåva
avses gåva av bestående värde, dock ej kontanter då gåvan därigenom förlorar
sin karaktär av minnesgåva.
2

Övriga förtroendevalda

Efter 12 år som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, eller som överförmyndare eller som revisor eller som ledamot i nämnd erhålls en minnesgåva.

2(3)

3

Andra fall

En blomma utdelas vid avgång om kraven på tjänstgöringstid enligt ovan inte
är uppfyllda.
Gåvorna delas ut av kommunfullmäktige.

Vid dödsfall
Vid dödsfall hedras den avlidne med krans eller blomma samt närvaro av företrädare för Staffanstorps kommun.
Om så anses lämpligt, kan istället för krans eller blommor insättning av pengar
göras på konto för ändamål som den avlidne kan förmodas ha velat stödja, t ex
Cancerfonden, Lung- och hjärtsjukas förening, Rädda Barnen eller liknande.
Samråd bör ske med den avlidnes familj.

2

F D LEDAMÖTER SOM VID AVGÅNG ERHÅLLIT SPECIELL
UPPSKATTNINGSBETYGELSE

Vid bemärkelsedagar
Uppvaktning vid jämnt tiotal år samt vid 75 år av kommunfullmäktige.
Vid dödsfall
Vid dödsfall hedras avliden med krans eller blommor samt närvaro av företrädare för Staffanstorps kommun.
Om så anses lämpligt, kan istället för krans eller blommor insättning av pengar
göras på konto för ändamål som den avlidne kan förmodas ha velat stödja, t ex
Cancerfonden, Lung- och hjärtsjukas förening, Rädda Barnen eller liknande.
Samråd bör ske med den avlidnes familj.

3(3)

3

ANNAN FÖR KOMMUNEN BETYDELSEFULL PERSON

Uppvaktning sker vid bemärkelsedag, bortgång eller i annat fall så bedömes
påkallat på för tillfället lämpligt sätt.
ANMÄRKNING
1

Förteckning och kalendarium över ifrågakommande personer förs av
kansliet. Speciell uppmärksamhet bör ske av de som är bosatta på annan
ort.

2

Ordföranden i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige underrättas i god
tid angående förestående uppvaktning.

3

Tolkning av reglerna görs av kommunfullmäktiges presidium.

