
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser för minnesgåva 095:1 

Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås 
Stad anställda och kommunala förtroendevalda m fl 

Antagna av Kommunfullmäktige 1979-10-18; ändrade 1983-11-24 och 1990-03-22 samt av Representat-
ionskommittén 2010-02-24, ändrad av Kommunfullmäktige 2012-12-20, 2016-01-28 och 2016-04-28 

Gäller fr o m 2016-04-28 

1 §
Borås Stads minnesgåva utdelas till 
a) anställd med minst 25 års tjänstgöring i kommunen eller anställd med mer än 20 års tjänstgöring i 

samband med pension. Antalet intjänade dagar är det samma som antalet anställningsdagar beräknat 
enligt lagen om anställningsskydd. 

Tidigare anställning hos kommunägt företag jämställs med tjänstgöring hos kommunen. Har be-
löning av jämförligt slag redan utgått från sådant företag bör dock ny minnesgåva ej komma i 
fråga. 

Med kommunägt företag enligt ovan avses från kommunen fristående rättssubjekt vari kommu-
nen ensam eller tillsammans med annan kommun (s k interkommunalt bolag) har ett avgörande 
inflytande, d v s äger minst 50 % av aktiekapitalet, andelskapitalet, grundfond e d. 

b) förtroendevald som under 25 år innehaft av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen lämnat 
uppdrag som ledamot och/eller suppleant, revisor och/eller revisorssuppleant enligt "Förteckning 
över kommunala uppdrag". Har belöning av jämförligt slag redan utgått från kommunägt företag 
bör dock ny minnesgåva ej komma i fråga. 

2 §
Borås Stads minnesgåva får utdelas till 
a) annan än i 1 § angiven person för värdefulla tjänster åt kommunen samt 
b) person, som av särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av kommunens minnesgåva. 

3 §
Då särskilda skäl föreligger får minnesgåva utdelas oaktat i 1 § föreskrivna tidsvillkor ej uppfyllts. 

4 §
Vid beräkning av tjänstetid skall beaktas tjänstetid eller tid för innehaft förtroendeuppdrag i Borås Stad 
ingående förutvarande kommuner. Har belöning av jämförligt slag redan utgått från sådan kommun bör 
dock ny minnesgåva ej komma i fråga. 

5 §
Vederbörande styrelse eller nämnd svarar för att av styrelsen eller nämnden anställd, som uppfyller i 1 § a) 
eller 3 § angivna villkor, erhåller minnesgåva. 

Representationskommittén skall upptaga fråga om minnesgåvans utdelning till förtroendevald, som upp-
fyller villkoren för erhållande av minnesgåva eller som eljest anses böra komma i fråga härför. 

Fråga om utdelning av minnesgåva till i 2 § angivna personer kan av representationskommittén prövas när 
helst fråga härom väcks. 
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Bestämmelser för minnesgåva 095:2 

6 §
Utdelning av minnesgåva till anställda skall äga rum vid tidpunkt och på sätt som bestämmes av vederbö-
rande nämnd eller styrelse. 

7 §
Utdelning av minnesgåva till förtroendevalda skall äga rum i anslutning till Kommunfullmäktiges decem-
bersammanträde. År då allmänna val förrättas skall utmärkelsen dock utdelas i anslutning till den avgående 
fullmäktigeförsamlingens sista sammanträde. 

Om särskilda skäl det föranleder äger Representationskommittén bestämma att minnesgåva skall utdelas 
på annan dag än i första stycket sägs. 

Representationskommittén utser den som skall överlämna minnesgåva samt dem som skall inbjudas till 
högtidligheten. 

8 §
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och guldarmband från 
Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller cykel enligt skatteverkets rekommendationer och reglemente. 
Kommunstyrelsen anvisas årligen i budget ett anslag för beräknade kostnader för inköp av minnesgåvor. 

Det ankommer på vederbörande styrelse eller nämnd att efter förfrågan hos berörd person bestämma i 
vilken form minnesgåva till anställd skall utgå. 

På representationskommittén ankommer att efter förfrågan hos berörd person bestämma i vilken form 
utmärkelse till förtroendevald och till i 2 § angiven person skall utgå. 

9 §
Namn på den som med stöd av 1 § b) och 2 § tilldelas minnesgåva skall föras in i en särskild av represen-
tationskommittén förd liggare. 

Namn på den, som erhållit minnesgåva, skall genom utdelande organs försorg tillställas pressen för publi-
cering. 

10 §
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser beslutas av Kommunstyrelsen. 

Kommunal författningssamling för Borås 2016. 


