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RIKTLINJER VID 
UPPVAKTNING 

 
 
 

 
Följande riktlinjer gäller  för uppvaktningar inom 
Dorotea kommun. 
 

Vilka omfattas 
Samtliga tillsvidareanställda oavsett tjänstgöringsgrad samt förtroendevalda. 
 
Samtliga uppvaktningar enligt riktlinjerna bekostas och genomförs av 
respektive enhet, förutom uppvaktning vid 25 års anställning. 
 

Gåvobrev 
Gåvor i form av kontanter eller presentkort får inte förekomma. Därför har 
Dorotea kommun tagit fram ett gåvobrev som utfärdas på en butik/företag i 
medarbetarens namn. Gåvobrevet kan inte bytas mot kontanter. Gåvobrevet 
utfärdas av ledningskansliet. 
 

Uppvaktningar 
Medarbetare uppvaktas vid sin 50-års dag med blommor av sin förvaltning. 
 
Uppvaktning utöver vad som här regleras (så som 30-, 40-, och 60 årsdag) 
bekostas inte av Dorotea kommun. 
 

25-års anställning 
Uppvaktning av medarbetare som uppnått 25-års anställning sker årligen vid 
ett uppvaktningstillfälle, vilket organiseras av personalenheten. Medel tas ur 
kommunstyrelsens konto. 
 
Medarbetare som uppnått 25 års anställning uppvaktas med gåva vars värde 
motsvarar 15% av prisbasbeloppet. 
Dorotea kommuns viljeinriktning är att 25-års gåvor i största möjliga mån 
skall upphandlas lokalt inom kommunens gränser. 
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Avslut av anställning 
Medarbetare som slutar sin anställning med anledning av pension  eller annan 
anledning uppvaktas med blommor eller gåva enligt följande tabell. 

 
Nedanstående tabell visar  
hur personer som slutar sin  
anställning skall uppvaktas. 

 
Om 
anställningen 
varat……… 

Uppvaktas 
med…….. 

1 år och mindre 
än 5 år 

Blommor 

5 år och mindre 
än 10 år 

Gåva 
motsvarande 
1% av 
prisbasbelopp 

10 år och 
mindre än 15 år 

Gåva 
motsvarande  
2% av 
prisbasbelopp 

15 år och 
mindre än 20 år 

Gåva 
motsvarande 
4,5% av 
prisbasbelopp 

20 år och 
mindre än 25 år 

Gåva 
motsvarande 
9% av 
prisbasbelopp 

25 år och mer Om tidigare 
erhållit 25-års 
gåva avtackas 
med blombukett 

 
 

Inget annat tillåtet 
Andra former av uppvaktning än ovan nämnda eller specifierade får ej 
förekomma. Beslut utöver dessa riktlinjer fattas av kommunchef. 

 
Dödsfall 
Anställd som avlider hedras med penningdonation till en sk 90-fond (Pg/bg 
som börjar på 90). Enhetschef ansvarar för hedersbevisningen. 


