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 Regler för uppvaktning av förtroendemän och anställda i Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund  

  

Antagen av direktionen 2020-09-24, § 199 

Reviderad 2022-09-08, § 149 

  

Följande regler skall tillämpas vid förbundets uppvaktning:   

  

§ 1   

Uppvaktning av förtroendemän skall äga rum efter 25 års kommunalt 

förtroendemannauppdrag.   

  

§ 2   

Uppvaktning av anställd skall äga rum efter 25 års sammanlagd anställningstid.   

  

§ 3   

Den som uppvaktas får själv välja minnesgåva av ett värde på 10.000kr som den anställde 

själv får hantera utifrån klocka, guldsmycken eller konstverk.  

  

Uppvaktning efter 25 år som förtroendeman och som anställd sker vid högtidlighet i 

samband med kommunfullmäktiges december-sammanträde.   

  

Uppvaktning vid avgång skall ombesörjas av ordföranden eller vid förfall för denne av 

vice ordföranden i den nämnd eller styrelse i vilken förtroendemannen är ledamot eller 

under vilken den anställde lyder. Är förtroendeman ledamot i flera nämnder eller styrelser 

skall ordföranden i dessa nämnder eller styrelser gemensamt avgöra vem som skall 

ombesörja uppvaktningen.   

  

§ 4   

Med förtroendemän avses i dessa regler ordinarie ledamöter i kommunens styrelser och 

nämnder och utsedda av kommunfullmäktige.   

  

§ 5   

Med anställda avses arbetstagare som har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

som huvudman.   
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§ 6   

Förtroendemän eller anställda må icke uppvaktas med samma gåva mer än en gång.   

  

§ 7   

Direktion och förbundschef har att årligen före augusti månads utgång till personal- och 

löneavdelningen inkomma med förteckning över de personer som vid löpande års utgång 

uppfyller villkoren för erhållande av minnesgåva.  

  

§ 8   

Norra Västmanalands Kommunalteknikförbunds ordförande i samråd med 

kommunfullmäktiges ordförande avgör om uppvaktning skall ske vid andra tillfällen än 

som angivits i dessa regler.  
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