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Uppvaktningar vid pensionsavgång. 
 
Förslag till beslut 
 
att vid pensionsavgångar uppvakta med en numrerad medalj och blomsterbukett istället för 

en gåva enligt kommungemensamma riktlinjer för uppvaktningar m.m. 
 
Ärendet 
I Uppsala kommun finns kommungemensamma riktlinjer för uppvakningar m.m. Vid 
brandsförsvaret är det tradition att personal vid pensionsavgångar får en numrerad medalj. För 
att bibehålla traditionen föreslås att istället för en gåva får anställd vid pensionsavgång en 
numrerad medalj med ingraverat namn och blomsterbukett. I övrigt ska de 
kommungemensamma riktlinjerna för uppvaktningar följas. Kostnaden för en medalj är cirka 
1 400 kr. 
Bilaga: Kommungemensamma riktlinjer för uppvaktningar m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Ahlström 
Brandchef 



Kommungemensamma riktlinjer för uppvaktning m.m. 
 
 

Julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva från arbetsgivare är under vissa förutsättningar 
skattefria. Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar och andra kontanta 
medel.  Med kontanta medel jämställs presentkort, värdepapper eller liknande värdehandling. 
Presentkort som anger att det avser en viss vara godtas dock. 
 

Julklapp 
Julklapp till ett värde av max 250 kr inkl. moms. 

Sommargåva 
Kommunen delar inte ut någon sommargåva. 

Minnesgåva 
Minnesgåva efter 25 års tjänst i kommunen utdelas i samband med ett kommuncentralt 
arrangemang. 

50 - årsdag 
Kommunen uppvaktar med gåva till ett värde av 650 kr inkl. moms samt blomsterbukett. 
Insamling till gåva från arbetskamrater ombesörjs av respektive enhet.  

60 - årsdag 
Kommunen uppvaktar med blomsterbukett alternativt gåva till ett värde av max 300 kr inkl. 
moms. Insamling till gåva från arbetskamrater ombesörjs av respektive enhet.  

Pensionsavtackning 
Minnesgåva till ett värde av max 650 kr inkl. moms utdelas i samband med att anställningen 
upphör. Detta sker vid förvaltningsmöte, arbetsplatsträff eller dylikt. 
 
Årets pensionärer inbjuds till årets julfest för en gemensam avtackning. 

Annan avtackning 
Kommunen uppvaktar med gåva med ett värde kopplat till anställningstidens längd, dock max 
650 kr inkl. moms. 
 
Insamling till gåva från arbetskamrater när någon slutar ombesörjs av respektive enhet. 
Avtackningen kan ske vid förvaltningsmöte, arbetsplatsträff eller dylikt. 

Begravning 
Kommunen kondolerar med krans och band när någon medarbetare har gått bort. Insamling 
till blommor från arbetskamrater ombesörjs av respektive enhet.  
 


