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POLICY OM UPPVAKTNING
Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-08, § 109
Inledning
För att medarbetare och förtroendevalda i Timrå kommun ska ha ett enhetligt förhållningssätt vid uppvaktning inom organisationen finns denna vägledning till stöd.
Mitt ansvar som medarbetare eller förtroendevald i Timrå kommun
Alla medarbetare och förtroendevald har ett ansvar över att följa dessa riktlinjer. Cheferna har ett ytterligare ansvar över att informera sina medarbetare om denna vägledning.
Beloppsgränser
Storlek på uppvaktning ska ligga inom de beloppsgränser som skattereglerna medger.
Hänsyn får tas till antal tjänsteår. Skatteverkets regler om beloppsgränser finns att
hämta på deras hemsida, www.skatteverket.se.
Uppvaktningar
Födelsedagar
Timrå kommun som arbetsgivare uppvaktar medarbetare vid 50 år.. En lämplig uppvaktning kan till exempel vara en gåva eller blomsteruppsättning.
Övriga högtidsdagar
Timrå kommun uppvaktar inte vid bröllop, registrerat partnerskap, borgerlig vigsel eller
föräldraskap. Däremot kan givetvis arbetslaget välja att göra det.
Gåva för lång tjänst
När en medarbetare arbetat 20 år inom Timrå kommun får denne en gåva. Här räknas
även anställningstid från landstinget i de fall personen flyttat över i samband med Ädelreformerna.
Ålderspension
Vid pensionering (på grund av ålder eller sjukdom) uppvaktar Timrå kommun med en
blomsteruppsättning. Kommunen bjuder den pensionerade på lunch eller middag.
Allvarlig eller långvarig sjukdom
Arbetsledare eller arbetskamrat besöker med en blomma.
När en anställd avlider
Dödsfall
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När en anställd avlider ska den närmaste chefen samla arbetskamraterna för att informera om dödsfallet.
Att hedra den avlidne
Att ställa upp ett fotografi av den avlidne tillsammans med tända ljus och blommor kan
vara ett sätt att hedra den avlidne på. Anhöriga ska kontaktas senare för att hämta personliga ägodelar.
Minnesstund
Eventuellt kan en minnesstund äga rum på arbetsplatsen inom några dagar efter dödsfallet. De närmaste arbetskamraterna kommer tillsammans med närmaste chef överens
om hur den i så fall ska utformas.
Samtalsstöd
Att förlora en arbetskamrat kan innebära en stark psykisk påfrestning för övriga arbetskamrater och leda till krisreaktioner. Den avlidnesnärmaste arbetskamrater ska erbjudas
särskilt samtalsstöd.
Flaggning
På begravningsdagen skall flaggan hissas på halv stång.
Begravning
Blommor sänds till anhörig efter dödsfallet men före begravningen. Normalt deltar
närmaste chef på begravningen..
Undantag om anhöriga avsagt sig deltagande utanför familjen.
Vid begravning lämnas en krans eller bidrag till en fond.

