
Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 
Haparanda stad Torget 9 0922-150 00 kommun@haparanda.se 
953 85 Haparanda Haparanda 0922-150 01 www.haparanda.se 
 

 RIKTLINJE 
  

 

Antagen av Kommunstyrelsen den 2013-03-04, § 30 

 
 

Gåvor till medarbetare 
 
Uppvaktning och avtackning av våra medarbetare sker vid vissa, på förhand, bestämda 
tillfällen. Med detta säkerställer vi att alla medarbetare i Haparanda stad behandlas lika samt 
att samtliga gåvor och uppvaktningar begränsas till det värde som medger att det blir 
skattefritt för medarbetaren.  
 
 
 
Uppvaktning  
 
Hedersbelöning - 25-års tjänst 
Medarbetare som varit anställda i Haparanda stad i 25 år belönas med en gåva som ett tack 
för sin tid hos oss. 
 
Medarbetaren får välja mellan följande alternativ: 

 
• Dam-/herrur med 18 karats guld på stål 

 
• Konstverk till ett värde av 6000 kr 

 
• Resecheck till ett värde av 6000 kr  

• Presentkort till företagarna i Haparanda för ett värde av 6000 kr  

 

Som anställningstid skall all anställning räknas, såväl tim- som månadsanställning. 
Medarbetaren har ett eget ansvar att i god tid meddela sin arbetsledare/chef att hon/han är 
aktuell för hedersbelöning. 

 
Födelsedagar 
När en medarbetare fyller 50 år uppvaktar vi denne med en blombukett till ett värde av cirka 
250 kronor. 
 
Julgåva 
Vi ger inte julklappar till våra medarbetare, utan anordnar istället en kommungemensam 
julmiddag. Kommungemensam julgåva kan dock förekomma. 
 
Övrig  
Uppvaktning vid begravning, sjukdom, eller annat liknande tillfälle sker enligt god sed. 
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Avtackning 
 
Pensionsavgång 
Medarbetare som varit varaktigt anställda hos oss med en sammanlagd anställningstid om 
minst sex år får en gåva från oss när de får i pension. I övriga fall gäller regler vid avslut av 
tjänst. 
 

 
• Resecheck till ett värde av 2000 kr 

 
• Presentkort till företagarna i Haparanda för ett värde av 2000 kr 

 
 
Avslut av tjänst 
När en medarbetare slutar sin tjänstgöring så kan denne få en gåva som tack. Den ska bestå 
av Haparanda stads egna gåvor med vårt varumärke med ett värde av cirka 250 kr. 
 
 
Kommungemensam uppvaktnings- och avtackningsmiddag 
Årligen erbjuder Haparanda stad en kommungemensam uppvaktning/avtackning för alla 
medarbetare som är aktuella för hedersbelöning eller går i pension, oavsett anställningstid. 
Det gäller medarbetare som går i pension eller uppnår en arbetstid på 25 år till och med den 
31 augusti samma år.  
 
 
Ansvar 
Det är chefen som ansvarar för att uppvaktning och avtackning av medarbetare sker. 
Respektive förvaltning står för kostnaderna för gåvor, avtackningar och uppvaktning. 
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