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LTHs kans l i  

Ledningsstöd 

 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för uppvaktningar vid LTHs kansli 
 

50 år 

I samband med att anställda fyller 50 år kan kansliet uppvakta med blommor, kaffe/te och 

tårta motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av Skatteverket.* 

Insamling till eventuell gåva betraktas som en privat kostnad och sker på eget initiativ. 

 

Övriga födelsedagar, bröllop, födslar etc 

Betraktas som privat firande och kostnader får inte belasta universitetets medel. 

 

Anställningen upphör (lämnar för annan anställning inom LU) 

I samband med att anställningen upphör och personen byter till annan anställning inom LU 

kan kansliet uppvakta med blommor motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av 

Skatteverket.* 

Insamling till eventuell gåva betraktas som en privat kostnad och sker på eget initiativ. 

 

Anställningen upphör (lämnar LU) 

I samband med att anställningen upphör och personen lämnar LU kan kansliet uppvakta 

med blommor, kaffe/te och tårta motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av 

Skatteverket.* Detta gäller för tillsvidareanställda med minst 3 års anställning. Insamling 

till eventuell gåva betraktas som en privat kostnad och sker på eget initiativ.  

För anställda med kortare anställningstid sker alla eventuell uppvaktning på eget initiativ. 

 

Anställningen upphör (pension) 

I samband med pensionering kan kansliet uppvakta med blommor, kaffe/te och tårta 

motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av Skatteverket.* 

 

Om den uppvaktade personen har varit anställd vid Lunds universitet en längre tid kan 

kansliet dessutom uppvakta med en gåva.**  

Vid LTHs kansli används följande gåvostege: 

6 – 10 år en gåva till ett marknadsvärde av maximalt 2 000 kr 

11 - 15 år  en gåva till ett marknadsvärde av maximalt 3 000 kr 

16 - 20 år  en gåva till ett marknadsvärde av maximalt 4 000 kr 

21 - 25 år  en gåva till ett marknadsvärde av maximalt 5 000 kr 

mer än 25 år  en gåva till ett marknadsvärde av maximalt 6 000 kr 
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LTHs ledning 

Vid skifte av rektor och prorektor kan uppvaktning ske med blommor och enklare förtäring 

motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av Skatteverket.*  

 

Övrig uppvaktning med blommor 

Det kan även uppstå andra tillfällen då det kan finnas anledning att köpa blommor till 

anställda motsvarande maximalt det belopp som är bestämt av Skatteverket.*  

Det avgörs av närmaste chef. Exempel på detta kan vara: till nyanställd, vid långvarig 

sjukdom och vid dödsfall av nära anhörig. 
 

 

 

 

Veronica Gummesson 

Kanslichef, LTH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Lunds universitets föreskrifter för representation, Dnr EK2011-37 och Skatteverkets bestämmelser. 

 

* Uppvaktning av enklare art med blommor får för närvarande uppgå till maximalt 250 kr (exkl. moms) 

exkl. budavgift. Kostnaden vid enklare förtäring får för närvarande uppgå till högst 100 kr (exkl. moms) 

per person och tillfälle och får inte innehålla alkoholhaltiga drycker. 

 

** En person anses vara varaktigt anställd om den sammanlagda anställningstiden har uppgått till minst sex 

år enligt Riksskatteverket (SKV A 2016:33).  

Minnesgåvans värde får inte överstiga 10 000 kr (inkl. moms) och inte ges skattefritt vid mer än två 

tillfällen under anställningstiden (dvs vid ett tillfälle utöver utmärkelsen för ”nit och redlighet”). 

Gåvan är ingen rättighet att få utan en möjlighet för arbetsgivaren. 

 

Sådan här uppvaktning klassificeras som personalvård och är skattefri för den anställde. Detta gäller alla 

gåvor med undantag för pengar. Presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefria. Presentkort som 

bara berättigar till varor är skattefria. Blommor eller gåvor till ett högre värde ska förmånsbeskattas från 

första kronan. Faktura eller inköpskvitto krävs samt deltagarlista vid förtäring. Fullt momsavdrag. 

Kostnaden konteras på kontot personalvårdande åtgärder 


