
 
 

 

UPPVAKTNINGSREGLEMETE OSBY PASTORAT 

 

FÖRTROENDEVALDA, VALDA REVISORER OCH KYRKVÄRDAR 

 

Bakgrund 

Målet är att alla förtroendevalda ska behandlas lika och på ett bra sätt vid speciella 

händelser. Det är också centralt att pastoratet håller sig till Skatteverkets regler som 

innebär att minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kr och inte ges 

mer än vid ett tillfälle utöver när uppdraget upphör. För att ha rätt till gåva vid 

uppdragets upphörande behöver uppdraget enligt skatteverkets regler varat i minst sex 

år. 

 

Uppvaktningstillfillen 

 

När en förtroendevald: 

 

Första gången en förtroendevald fyller jämnt (0) 

Uppvaktas med ett blomsterarrangemang eller annan gåva till ett värde av 1,57 % av 

prisbasbeloppet (750 kr 2021). 

 

 

Avgång 

En förtroendevald som varit ledamot av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd 

eller sockenråd i minst sex år erhåller en gåva till ett värde motsvarande 0,23 % av 

prisbasbeloppet (110 kr 2021) för varje uppdragsår, dock högst 6,74 % av 

prisbasbeloppet (3 210 kr 2021) samt en blomsterbukett för 0,67 % av prisbasbeloppet 

(320 kr 2021). Avtackning sker vid ett lämpligt tillfälle, t.ex. då pastoratet bjuder på en 

enklare måltid. 

 

Dödsfall 

Pastoratet skickar krans eller blommor till båren för cirka 2,69 % av prisbasbeloppet (1 

280 kr 2021) eller ger en gåva till en organisation till ett värde av högst 2,69 % av 

prisbasbeloppet (1 280 kr 2021). Närvaro av representant/representanter för 

förtroendevalda på begravningen samt de anställda som önskar närvara. 

 

Ansvar 

Ordförande i kyrkofullmäktige eller av denne utsedd ersättare ansvarar för att bevaka 

ovanstående i samråd med pastoratets administrativa personal/kyrkoherde. 

 

Prisbasbeloppet 2015: 44 500 kr. Prisbasbeloppet 2021: 47 600 kr. 

   

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE 

ANSTÄLLDA  



Bakgrund 

Målet är att alla anställda ska behandlas lika och på ett bra sätt vid speciella händelser. 

Det är också centralt att pastoratet håller sig till Skatteverkets regler som innebär att 

minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kr och inte ges mer än vid ett 

tillfälle utöver när anställningen upphör. Därutöver har anställda rätt till en årlig 

julgåva till ett värde av högst det belopp som enligt Skatteverket kan ges Skattefritt. För 

att ha rätt till gåva vid anställningens upphörande behöver anställningen enligt 

skatteverkets regler varat i minst sex år. 

 

Uppvaktningstillfällen 

 

Vid jul 

Medarbetaren har rätt till en gåva/blommor för maximalt det belopp som Skatteverket 

anger kan ges utan att beskattning uppstår. 

 

När en medarbetare: 

Avslutar sin anställning 

Om medarbetaren varit anställd minst sex år erhåller medarbetaren en gåva till ett 

värde motsvarande 0,23 % av prisbasbeloppet (110 kr 2021) för varje anställningsår, 

dock högst 6,74 % av prisbasbeloppet (3 210 kr 2021) samt en blomsterbukett för 0,67 

% av prisbasbeloppet 320 kr 2021). Avtackning sker vid ett lämpligt tillfälle, t.ex. då 

pastoratet bjuder på fika. Vid pensionsavgång bjuder pastoratet på enklare måltid. 

 

Fyller 50 eller 60 år 

Uppvaktas med ett blomsterarrangemang eller annan gåva till ett värde av 1,57 % av 

prisbasbeloppet (750 kr 2021). 

 

Dödsfall 

Pastoratet skickar krans eller blommor till båren för cirka 2,69 % av prisbasbeloppet 

(1 280 kr 2021) eller en penninggåva till en organisation till ett värde av högst 2,69 % 

av prisbasbeloppet (1 280 kr 2021). Närvaro av representant från arbetsledningen och 

övriga anställda som önskar närvara.  

 

Ansvar 

Närmaste chef ansvarar för att bevaka ovanstående. 

 

Prisbasbeloppet 2015: 44 500 kr. Prisbasbeloppet 2021: 47 600 kr. 

 


