Regler för Torsby kommuns minnesgåvor till anställda
Ursprungligen antagna av kommunfullmäktige 1980-11-28, § 251.
Reviderade av kommunfullmäktige 1997-10-30, § 127. Gäller fr.o.m. 1997-11-15.
Reviderade av kommunfullmäktige 1997-11-27 § 142.
Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-29 § 59
__________________________________________________________________

1.

Arbetstagare i kommunens tjänst med minst 40% anställningsgrad och med minst 25
års tjänst skall när han/hon lämnar sin anställning hos kommunen erhålla en
minnesgåva till ett värde av 10 000 kr inklusive moms. Gåvan får inte utgöra
kontanta medel.

2.

Arbetstagare med minst 40% anställningsgrad, som lämnar sin tjänst efter
15-årig tjänst, erhåller en minnesgåva till ett värde av 5 000 kr inklusive moms.
Gåvan får inte utgöra kontanta medel.

3.

Beloppen som anges i punkt 1 och 2 ovan är skattemyndighetens gränsbelopp. Om
angivet belopp överskrids beskattas gåvan från första kronan.

4.

Beslut om vilken minnesgåva som skall ges fattas av den nämnd eller styrelse vid
vilken arbetstagaren är anställd, när anställningen upphör. Vid bedömning av
tjänsteår skall hänsyn tas till anställning hos nuvarande Torsby kommuns koncern
samt hos de kommuner, som genom olika sammanläggningar bildade Torsby
kommun.

5.

Nämnden/styrelsen ansvarar för att samtliga personer som omfattas av punkt 1 och 2
ovan får sin minnesgåva och ansvarar också för att själva avtackningen blir
verkställd. Formerna för avtackningen beslutar nämnden/styrelsen om.

6.

Nämnden/styrelsen som avser att avtacka anställd enligt punkt 1 och 2 ovan, skall
för kännedom lämna redovisning om namn och antal tjänsteår till kommunstyrelsen.

7.

Till anställd som inte uppfyller villkoren i punkt 1 och 2 ovan (deltidsanställd,
heltidsanställd med kortare tid än 15 år), äger respektive nämnd eller styrelse
uppmärksamma avgången på det sätt som nämnden/styrelsen finner lämpligt.

8.

Avskedgåva skall också utdelas postumt till avliden arbetstagares maka/make, barn,
sambo eller motsvarande.

*************************************
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Sid 2 (2)

Regler för Torsby kommuns minnesgåvor till förtroendevalda
Ursprungligen antagna av kommunfullmäktige 1980-11-28, § 251.
Reviderade av kommunfullmäktige 1997-10-30, § 127. Gäller fr.o.m. 1997-11-15.
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-04-29 § 59
__________________________________________________________________
1.

Minnesgåvan, till ett värde av 10 000 kr inklusive moms, (gåvan får inte utgöra
kontanta medel) skall vid avgång efter 20-årigt uppdrag tillkomma följande innehavare av förtroendeuppdrag hos kommunen:
A.

Ledamot av kommunfullmäktige.

B.

Ordförande eller vice ordförande i nämnd eller styrelse.

C.

Annan ledamot, som utan att ha varit ordförande eller vice ordförande, ändå
genom omfattningen av sitt kommunala engagemang på ett verksamt sätt
deltagit i det kommunala arbetet.

2.

Till förtroendevald, som lämnar sitt uppdrag efter 12 års uppdrag, överlämnas en
minnesgåva, till ett värde av 5 000 kr inklusive moms. Gåvan får inte utgöra
kontanta medel.

9.

Beloppen som anges i punkt 1 och 2 ovan är skattemyndighetens gränsbelopp. Om
angivet belopp överskrids beskattas gåvan från första kronan.

3.

Nämnd eller styrelse, som önskar att minnesgåva skall utdelas, skall göra
framställning om detta till kommunstyrelsen. Då skall också uppgift bifogas om den
förtroendevaldes uppdragstid hos kommunen.

4.

Beslut om minnesgåva fattas av kommunstyrelsen. Vid bedömning av uppdragstid
skall hänsyn tas till förtroendeuppdrag hos nuvarande Torsby kommuns koncern
samt hos de kommuner, som genom olika sammanläggningar bildade Torsby
kommun.

5.

Uppvaktningen av förtroendevalda som avses i punkt 1 och 2 ovan görs av
fullmäktige.

6.

Till förtroendevald som inte uppfyller villkoren i punkt 1 - 2 ovan, äger respektive
nämnd eller styrelse uppmärksamma avgången på det sätt som nämnden/styrelsen
finner lämpligt.

7.

Avskedsgåva skall också utdelas postumt till avliden förtroendevalds maka/make,
barn, sambo eller motsvarande.
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