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Dnr 2020/59 KS

Julgåva till personal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott föreslår kommunstyrelsen
att
dela ut en julklapp/presentkort på 300 kronor som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per
månad.
att

uppmana BEAB att ta motsvarande beslut.

att

medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram.

att

utgiften ska konteras med aktivitet 1018.

Ärendebeskrivning
Eftersom många i kommunen kämpar i den situation som uppstått det senaste året
med den pågående pandemin finns det ett behov av att kommunen visar sin uppskattning för sina anställda.
Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-0428 § 64) under våren om att dela ut presentkort till tillsvidareanställda, vikarier med
vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per
månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det samma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter frågan om att dela ut ett presentkort på 300
kronor, i likhet med tidigare beslut om presentkort som en julgåva för de anställdas
hårda arbete det senaste året.
Bedömning
Beslutet är menat att visa på kommunens uppskattning för de anställda.
Beslutet stöttar samtidigt näringslivet som på många sätt har fått försämrade förutsättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin.
Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i
övrigt följer de allmänna råden.
Konsekvensanalys
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda
till ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas.
Beslutet innebär inte en ökad skatteplikt för de anställda. Under perioden 2020-0601 till 2020-12-31 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till
ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skatJusterandes sign
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tefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft
2020-06-01 och gäller för gåvor som lämnas 2020-06-01 till och med 2020-12-31.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chefen
Ekonomichefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

