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Riktlinje
Kommunstyrelsen (2015-09-02 § 123 )
Alla kommunens verksamheter
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I denna riktlinje presenteras de riktlinjer som gäller för olika typer av uppvaktningar av
föreningar, företag och organisationer. Detta dokument innefattar också vad som gäller
vid flaggning.

Jubelerande föreningar
I samband med att Vetlanda kommun inbjuds till förenings jubileum uppvaktas dessa
med gåva eller penningsbelopp motsvarande ett värde på 1-3% av basbeloppet (cirka
450 till 1350 kronor i 2015 års nivå).
Uppvaktning sker endast vid 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum osv och ombesörjs samt
finansieras genom Kultur- och fritidsnämnden.

Invigning av föreningslokaler och anläggningar
Vid invigning av föreningslokaler eller anläggningar sker uppvaktning genom att berörd
förvaltning med minnesgåva till ett värde av cirka 1,5 % av basbeloppet. Detta
finansieras genom respektive förvaltning.

SM-seger på elitnivå i tävlingar som är sanktionerade av
idrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet
För lag eller personer som vinner tävling: 1 000 kronor i premie till klubben och
glasskulptur samt blommor för ett värde om 0,5 % av basbeloppet till den/de enskilda
tävlande.
Vid tidpunkten för segern skickas ett speciellt framtaget gratulationskort till
medaljören/medaljörerna.
SM-medaljören/SM-medaljörerna ovan uppvaktas dessutom i samband med närmats
efterföljande nationaldagsfirande, den 6 juni.
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Detta gäller även kommuninvånare som tävlar för klubb i annan kommun, om tävlandet
beror på att det är uppenbart svårt eller omöjligt att utöva tävlandet i Vetlanda
kommun. Detta gäller ej ”yrkesmästerskap”.
Korrekta och fullständiga uppgifter samlas kontinuerligt in i samarbete med
lokaltidningen och via annonsering i Vetlanda Posten, ”föreningsaktuellt” samt via
information på kommunens hemsida. Det är Kultur- och fritidsförvaltningen som
ansvarar för arrangemanget och registerhållningen.

Övrig uppvaktning eller representation
Övrig uppvaktning eller representation kan vara aktuellt av särskilda skäl. Sådan
uppvaktning eller representation beslutar respektive förvaltningschef/
nämndsordförande om i samråd med kommunchef/kommunalråd.

Flaggning
Sveriges flagga hissas på allmänna flaggdagar. EU-flaggan ska hissas tillsammans med
den svenska flaggan utanför stadshuset dessa dagar (Kf 2009-09-23 §93).
Förutom vid allmänna flaggdagar hissas även flaggan då verksamma medarbetare i
stadshuset eller Mercurius bortgång.
Vid de tillfällen som medarbetare vid andra arbetsplatser inom kommunen avlider
flaggas vid dessa arbetsplatser.
Flaggning vid andra tillfällen sker efter samråd med kommunalrådet eller kommunchef.
Beslut fattas i varje enskilt fall.

