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1 Inledning
Med förtroendevald avses ordinarie ledamot och ersättare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, 
kommunala bolagsstyrelser och kommunens revisorer.

2 Uppvaktning vid högtidsdag
Förtroendevalda uppvaktas på 50-årsdagen med en blomma eller gåva till ett värde av högst 2% av gällande 
prisbasbelopp. 

Uppvaktning sker på 70- och 75-årsdagen med en blomma eller gåva till ett värde av högst 1% av gällande 
prisbasbelopp. 

Respektive nämnd-/styrelseordförande ansvarar att uppvaktning sker. 

3 Avtackning nämnd och styrelse
Avtackning av förtroendevald i nämnd eller styrelse sker i samband med ledamotens avgång under 
mandatperioden eller vid mandatperiodens slut. Varje nämnd avgör själva om uppvaktning ska ske.

Vid avtackning av förtroendevald i nämnd eller styrelse rekommenderas en blomma eller enklare gåva ur 
kommunens presentsortiment till ett värde av högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 

Vid avtackning av förtroendevald som är heltidsarvoderad (kommunalråd eller oppositionsråd) sker uppvaktning 
efter överenskommelse med kommundirektören.

4 Gåvor efter avslutad mandatperiod i kf
Avtackning av ledamot och ersättare i kommunfullmäktige sker i samband med mandatperiodens slut, även av 
de som har slutat under mandatperioden. Dessa bjuds in till det sista sammanträdet för mandatperioden då 
avtackning sker.

Reglerna för gåvor till ledamöter i kommunfullmäktige är följande:

Efter tre mandatperioder, minst tolv år, som ledamot är gåvan något av följande valbara alternativ till ett värde 
av högst 7% av gällande prisbasbelopp.

Efter två mandatperioder, minst åtta år, som ledamot är gåvan något av följande valbara alternativ till ett värde 
av högst 3,5% av gällande prisbasbelopp.

Gåvorna som finns att välja på är:

 Presentkort 
 Inköp konstgrafiska verkstaden Skövde

Efter en mandatperiod rekommenderas avtackning av ledamot en blomma till ett värde av högst 1 % av gällande 
prisbasbelopp.

Reglerna för gåvor till ersättare i kommunfullmäktige är följande:
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Efter en mandatperiod rekommenderas avtackning av ersättare med en blomma till ett värde av högst 1 % av 
gällande prisbasbelopp.

5 Porträtt av ordförande
Kommunfullmäktiges ordförande har sedan 1927 avbildats genom oljemålningar och efter 1994 avbildas 
ordförande genom inramade fotografier. Kommunstyrelsen ordförande avbildas genom inramade fotografier. 

Porträtten hängs i Stadshuset och enligt tidigare besluts ombeds konstenheten att fungera som rådgivare vid 
bestämmande av storleken på fotografierna liksom vid hängning.

6 Dödsfall och begravning
Förtroendevald som avlider under valperioden hedras, efter samråd med anhöriga, vid sin bortgång med krans 
eller motsvarande summa till fond och eventuellt blombukett. Representation vid begrav-ning sker efter samråd 
med gruppledare för berört parti.

Förtroendevald som avlider och som vid tillfället inte har uppdrag inom Skövde kommun men som tidigare har 
innehaft uppdrag under lång tid och/eller av större omfattning tex kommunalråd hedras efter beslut av 
kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande,

Flaggning sker på dödsdagen och/eller begravningsdagen efter samråd med anhöriga och beslut av partiets 
gruppledarna som också ansvar att meddela kommunikationschefen att flaggning ska ske vid Stadshuset.

Respektive nämnd/styrelse avgör om minnesstund med ljuständning ska hållas vid nästkommande sammanträde. 
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