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REGLER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUNS HEDERSGÅVA
1§
Sölvesborgs kommuns hedersgåva tilldelas förtroendevalda och anställda som
uppfyller nedan nämnda villkor.
FÖRTROENDEVALDA
- 20 år som ledamot i kommunfullmäktige
- 20 år som ledamot i kommunal nämnd eller styrelse som inrättats av kommunfullmäktige (gäller även styrelse i helägda kommunala bolag)
- 15 år som ordförande i kommunfullmäktige
- 15 år som ordförande i kommunal nämnd eller styrelse som inrättats av kommunfullmäktige (gäller även styrelse i helägda kommunala bolag)
Angivna tider behöver ej vara sammanhängande.
Uppdrag såsom ledamot i fondstyrelse, projektgrupp, beredningsgrupp, kommitté eller annat liknande organ med begränsad verksamhet ska inte berättiga
till hedersgåva.
ANSTÄLLDA
Hedersgåva tilldelas anställda efter 25 års sammanhängande anställning.
Anställningen ska vara av sådan art att månadslön utgår (tidigare benämnd grupp
1-anställning). Om anställningen påbörjats som vikariat (timanställd) och direkt övergår till anställning med månadslön får den sammanlagda tiden räknas.
Anställd som övergått till kommunal anställning i samband med huvudmannaskapsförändring får tillgodoräkna sig anställningstiden hos tidigare arbetsgivare.
En förutsättning är dock att den anställde inte erhållit hedersgåva från tidigare
arbetsgivare.
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§2
Då synnerliga skäl föreligger, kan hedersgåva lämnas till förtroendevald eller till anställd även om angivna villkor inte helt är uppfyllda. Sådana ärenden ska vid dessa
tillfällen prövas särskilt av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med beslutet
om tilldelning.
§3
Samma person kan av kommunen endast tilldelas hedersgåva en gång.
§4
Hedersgåvan består av en rekvisition på valfri gåva med ett värde av 7 % av prisbasbeloppet (inkl moms). Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. Gåvan får
dock inte avse alkohol eller tobak.
Om dyrare gåva inköps ska belopp överstigande den summa, som uppges i rekvisitionen, betalas av gåvomottagaren själv direkt till inköpsstället.
§5
Rekvisition överlämnas till mottagarna vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni
(året efter att man har uppfyllt villkoren för hedersgåva). Om så önskas kan istället
hedersgåvan hämtas på kommunkansliet.
§6
Förteckning över anställda som är berättigade till hedersgåva sammanställs av personalkontoret och lämnas senast den 31 mars till kommunkansliet.
Förteckning över förtroendevalda som är berättigade till hedersgåva sammanställs av
kommunkansliet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tilldelning vid sammanträde senast i maj
månad.
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§7
På kommunkansliet ska finnas register över dem som tilldelats kommunens hedersgåva.
§8
Medel till hedersgåvor tas upp inom anslaget för kommunfullmäktiges verksamhet
och belastar budget det år hedersgåvan mottagits. Inköp av gåva ska göras före december månads utgång samma år.
§9
Frågor som rör tolkning av ”Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåva” avgörs av
kommunfullmäktiges presidium.
_____

