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Tjänsteskrivelse
Datum
2018-09-20

Diarienummer

KS-2018/575

Kommunstyrelsen

Hantering av kommunens jubilarer – politiker och medarbetare
KS-2018/575
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta hantering av kommunens jubilarer enligt förslag daterat 2018-11-19, att gälla från
och med 2019-01-01.
Sammanfattning
Hanteringen av jubilarer har varit densamma under 15 års tid och följt det som tidigare gällt i
Uppsala kommun vid tidpunkten för Knivsta kommuns bildande. Översyn har skett av
hanteringen och förslaget innehåller dels en uppdelning vad som gäller jubileumsceremonin
för politiker respektive tjänstemän, och dels en förändring avseende gåvans värde. Avsikten
är själva ceremonin görs mer personlig liksom att nivån på gåvan följer gällande
prisbasbelopp. Vad gäller meritering till att få uppvaktning följer hanteringen tidigare
beräkningsgrunder, dvs är oförändrat.

Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär att kostnaden bör beaktas i framtida budgetberedning.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommunchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Föreslagen insats bedöms inte påverka barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

X

Förklara oavsett svar.
Hanteringen har ingen känd påverkan på barnens välbefinnande eller utveckling.

Hantering av
jubilarer i Knivsta
kommun
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Meritering till att uppvaktas
Politiker respektive medarbetare uppvaktas i skild ordning, dvs
-

-

Politiker uppvaktas efter 20 år som folkvald politiker, sittande i fullmäktige och/eller
som förtroendevald revisor. Tid från Uppsala kommun med ovan beskrivna distinktion
medräknas fram till att Knivsta kommun bildades.
Medarbetare uppvaktas efter 25 års tjänstgöring. Samtliga arbetade dagar
tillgodoräknas, oaktat om det är månads- eller timanställning. Anställningstid från
verksamhet som har övertagits av kommunen tillgodoräknas.

Gåva
Gåvans värde utgår ifrån 10 % av gällande prisbasbelopp och väljs från:
-

Medalj i förgyllt silver
Klocka
Presentkort på konst

Ceremoni
Politiker:
-

Jubilaren uppmärksammas i kommunfullmäktige.
Middag med presidiet, där jubilaren erbjuds ta med närstående.
Kostnaden för middagen får – per person – max kosta 2 % av gällande
prisbasbelopp.

Medarbetare:
-

Ansvarig chef initierar middag eller fika, utefter vad jubilaren önskar. Kontorschef och
ansvarig nämndordförande samt 2:e vice ordförande bjuds in.
Om middag, erbjuds jubilaren ta med närstående.
Om fika, erbjuds jubilaren bjuda in arbetskamrater
Kostnaden för middagen får – per person – max kosta 2 % av gällande
prisbasbelopp.

