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BESTÄMMELSER RÖRANDE GRATIFIKATIONER TILL FÖRTROENDEMÄN
OCH ANSTÄLLDA HOS BROMÖLLA KOMMUN.
§1
Kommunal förtroendeman, som innehaft ordinarie uppdrag hos kommunen i 25 år erhåller
kommunens gratifikation.
Traditionell gratifikation efter 25 år tilldelas även förtroendevald ersättare som aktivt utövat uppdrag
under kvalifikationsår med minst 40 % av antalet sammanträden i angivet kommunalt organ,
kommunalt bolag eller stiftelse.
Med förtroendemannaskap jämställs uppdrag i kommunalt bolag eller stiftelse.

§2
Kommunalt anställda erhåller gratifikation efter 25 års dokumenterad anställning hos kommunen.
Med anställda menas all personal hos kommunen, under förutsättning att anställningen varit
fortlöpande och att arbetstagaren har minst 40 % sysselsättningsgrad.
För arbetstagare där omfattningen av anställningen utan arbetstagarens förskyllan minskat, räknas
ändå anställningstiden. Bestämmelserna om gratifikation omfattar även deltidsanställda i
Räddningstjänsten.
Tjänstledighet för föräldraledighet, värnpliktstjänstgöring eller jämförbar samhällstjänst samt
tjänstgöring i internationellt uppdrag för FN, SIDA och SIA eller likartat biståndsarbete skall
berättiga för beräkning av gratifikation.
Tjänstledighet för arbetsrelaterade studier samt tjänstledighet för politiska uppdrag skall berättiga
för beräkning av gratifikation.
För annan tjänstledighet överstigande 60 % av ett år, ska det året inte räknas in i underlaget men
att det får ses som en sammanhängande period vid beräkning av gratifikationsår.

§3
Efter särskild prövning kan vid synnerliga skäl avsteg ske från bestämmelserna om gratifikation.

§4
Gratifikationsgåvan utgörs av rekvisition på valfri vara motsvarande 7 % av prisbasbeloppet.
Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

§5
Förvaltningschef ansvarar för organiserandet av överlämnande av gratifikation. Ceremonin skall
genomföras årligen under det fjärde kvartalet.

§6
Personalenheten upprättar med stöd av SBKF PA/Lön och verksamhetsansvariga chefer den
förteckning på vilken förvaltningschef fattar det formella beslutet om tilldelning.

§7
Förtroendeman, som slutar sitt uppdrag eller anställd som vid pensionsåldern inte uppnått en
anställningstid av 25 år, men ändå genom mångårigt arbete gjort sig förtjänt av hedersbevisning,
uppvaktas av respektive utskott eller styrelse.

§8
Det ankommer på förvaltningen att årligen budgetera erforderliga medel för gratifikationer.

§9
Belöning enligt dessa eller tidigare bestämmelser kan utgå till samma person endast en gång.
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