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  Utdragsbestyrkande 

KS § 303      D.nr. KS/2022:586 – 003 

Revidering - Regler för uppvaktning av förtroendevalda i 
Strängnäs kommun 

 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. upphäva beslut KF § 231, Minnesgåvor till förtroendevalda, förslag, d.nr. 
321/2004-028 KK, 

2. anta Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun 
enligt förslag daterat 2022-11-28, att gälla från och med 1 feb 2023. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun som beslutades 
av fullmäktige 2004 har reviderats och föreslås ersättas med förtydligade regler 
och annan disposition. Förslaget innehåller en tydligare ansvarsfördelning och 
villkor för vad som ska vara gällande vid uppvaktning. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Övriga konsekvenser 
Beslutet medför inga övriga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Revidering av regler för uppvaktning av förtroendevalda i 
Strängnäs kommun, 2022-12-01 
Styrdokument, Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun, 
förslag, 2022-11-28 
Styrdokument, Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun, 
antagen, 2004-12-08 
Protokollsutdrag, ARV § 11, KS § 421, KF § 231, Minnesgåvor till förtroendevalda, 
förslag, d.nr. 321/2004-028 KK, 2004-11-22 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Gruppledare för fullmäktigepartierna 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
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Kulturnämnden för kännedom 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Socialnämnden för kännedom 
Teknik- och fritidsnämnden för kännedom 
Valnämnden för kännedom 
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Beslutad: 202x-xx-xx § xx 
Myndighet: Kommunfullmäktige  
Diarienummer:  KS/2022:586 - 003  
Ersätter: Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs 

kommun beslutad av kommunfullmäktige § 231 2004-12-
20 

Gäller för: Alla nämnder och förvaltningen  
Gäller fr o m: 2023-02-01 
Gäller t o m: tills vidare 
Dokumentansvarig: Kansliavdelningen 
Uppföljning: Vid behov 
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1.  Inledning 

Regler i detta dokument skall tillämpas vid all uppvaktning av 
förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
nämnd eller kommunalt bolag i Strängnäs kommun.  
 
Utöver kommunfullmäktige benämns samtliga fortsatt som nämnd i 
dokumentet. 

1.1  Avsteg 
Beslut om avsteg från dessa regler fattas av kommunfullmäktiges 
presidium och ska dokumenteras i kommunens gemensamma 
ärendehanteringssystem. 

 
 

2.  Ansvarsfördelning 

2.1 Ordförande 
Ordförande ansvarar för att uppvaktning sker enligt gällande regler samt 
tillser inköp av gåva. 

 
  Vid förfall för ordföranden övergår ansvaret till vice ordförande. 
 
2.1.1  Vid fler uppdrag 

Ordföranden för berörda nämnder beslutar gemensamt om vilken nämnd 
som ansvarar för uppvaktning. 

 
2.1.2  Vid uppdrag i fullmäktige 

Förtroendevald som innehar fler uppdrag varav ett är ledamot i 
kommunfullmäktige, uppvaktas uteslutande vid fullmäktigesammanträde. 

2.2  Gruppledare 
Respektive partis gruppledare ansvarar för att information om jubilerande 
förtroendevald delges berörd ordförande. Gruppledare ansvarar också för 
anmälan enligt punkt 3.1. 

2.3  Förvaltning 
Förvaltningen ansvarar för vad som sägs om dokumentation samt är 
behjälpliga med administration. 
 
Förvaltningen ansvarar inte för 
 

 att uppvaktning genomförs 
 gåvans värde 
 urval av förtroendevalda 
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3.  Tre mandatperioder - villkor 
 
Gäller förtroendevald som uppnått tre sammanhängande mandatperioder 
(12 år) och som inte tidigare har uppvaktats. 

3.1 Anmälan för uppvaktning 
Gruppledare ska anmäla förtroendevald som enligt fastställda regler är 
berättigad till minnesgåva senast den 1 oktober till XX.  
 
Anmälan ska innehålla namn, parti och uppdragstid. 

3.2  Gåva 
Består av minnesgåva samt blommor alternativt blomstercheck till ett 
värde som bestäms i enlighet med punkt 3.2.1.  
 
Med minnesgåva menas särskilt framtagen gåva för 
representationsuppvaktning för uppdrag under tre mandatperioder. 
 

3.2.1  Gåvovärde 
Summa för gåva ska, efter samråd med gruppledare för samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige, fastställas av kommunfullmäktiges 
presidium och vara utifrån gällande skatteregler. 

3.3 Uppvaktningens tid och plats 
Sker på kommunfullmäktiges sammanträde i XX månad eller vid annan 
tidpunkt som ordföranden anser lämplig. 

3.4  Dokumentation  
Förteckning ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet och innehålla 
namn och parti för samtliga uppvaktade förtroendevalda, uppvaktningens 
datum samt gåvovärde. 
 
 

4.  Jubilar - villkor 
 
Gäller förtroendevald som under nuvarande kalenderår fyller, eller har 
fyllt 50 år. 

4.1  Gåva 
Blommor alternativt blomstercheck till ett mellan partierna 
överenskommet värde. 

4.2  Uppvaktningens tid och plats 
Sker i den nämnd förtroendevald har uppdrag, på ordinarie sammanträde 
som berörd ordförande anser lämpligt. 
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5.  Avgående förtroendevald - villkor 
 
Gäller förtroendevald som avgår på egen begäran eller som av annat skäl 
avslutar sitt uppdrag. 

5.1 Gåva 
Blommor alternativt blomstercheck till ett mellan partierna 
överenskommet värde. 

5.2  Uppvaktningens tid och plats 
Sker på mandatperiodens sista ordinarie sammanträde i den nämnd 
förtroendevald senast haft ett uppdrag. 

5.3  Specifika villkor 
Vid tidpunkt för avsägelse ska förtroendevald inte uppnå en 
sammanhängande uppdragstid om tre mandatperioder, alternativt 
tidigare ha uppvaktats enligt punkt 3.  
 
Förtroendevalds uppdragstid ska därutöver vara sammanhängande och 
uppnå minst 2,5 år (30 månader) i nuvarande mandatperiod. 

 
 
 
 
 
 
 








	Revidering - Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun
	1. 	Inledning
	1.1 	Avsteg

	2. 	Ansvarsfördelning
	2.1	Ordförande
	2.2 	Gruppledare
	2.3 	Förvaltning

	3. 	Tre mandatperioder - villkor
	3.1	Anmälan för uppvaktning
	3.2 	Gåva
	3.3	Uppvaktningens tid och plats
	3.4 	Dokumentation

	4. 	Jubilar - villkor
	4.1 	Gåva
	4.2 	Uppvaktningens tid och plats

	5. 	Avgående förtroendevald - villkor
	5.1	Gåva
	5.2 	Uppvaktningens tid och plats
	5.3 	Specifika villkor




