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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-08 118   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 118 Dnr 2020/59 000 KS 
 
Sommargåva till kommunens personal 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  dela ut en sommargåva/presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri nä-

ringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier 
med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % 
tjänstgöring per månad. 

att  uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut. 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram. 

att  utgiften ska konteras med 1100 aktivitet 1018. 

Ärendebeskrivning 
Många av de anställda i kommunen har kämpat med den situation som rått det se-
naste året med den pågående pandemin. Det finns därför ett behov av att kommu-
nen visar sin uppskattning för sina anställda.  

Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-04-
28 § 64) under våren om att dela ut presentkort (á 200 kronor) till tillsvidareanställ-
da, vikarier med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % 
tjänstgöring per månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det 
samma. 

Kommunstyrelsen har också beslutat om julgåvor i form utav presentkort/kuponger 
2021-11-24 § 171 och 2020-12-15 § 192, första gången till samma grupp som tidi-
gare (300 kronor) och andra gången en extra julgåva till baspersonalen 
(90+90+200 kronor).  

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Bedömning 
Beslutet är menat att visa på kommunens uppskattning för de anställda. Det senas-
te året har varit ansträngande för många.  

Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i 
övrigt följer de allmänna råden. 
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Konsekvensanalys 
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda 
till ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas.  

Gåvor från arbetsgivare som sammanlagt är värda 1 000 kronor eller mer är skatte-
plikt på. Sommargåva kan därför vara skattepliktig. Julgåvan som kommunen gav ut 
förra året omfattades inte av samma regler. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunchefen 
HR-avdelningen för kännedom 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-05-25 2020/59 000 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Sommargåva till kommunens personal 

Förslag till beslut  
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  dela ut en sommargåva/presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri nä-

ringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier 
med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänst-
göring per månad. 

att  uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut. 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram. 

att  utgiften ska konteras med 1100 aktivitet 1018. 

Ärendebeskrivning 
Många av de anställda i kommunen har kämpat med den situation som rått det se-
naste året med den pågående pandemin. Det finns därför ett behov av att kommu-
nen visar sin uppskattning för sina anställda.  

Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-04-28 
§ 64) under våren om att dela ut presentkort (á 200 kronor) 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 sam-
ma. 

Kommunstyrelsen har också beslutat om julgåvor i form utav presentkort/kuponger 
2021-11-24 § 171 och 2020-12-15 § 192, första gången till samma grupp som tidi-
gare (300 kronor) och andra gången en extra julgåva till baspersonalen (90+90+200 
kronor).  

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. Det senaste 
året har varit ansträngande för många.  
Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i 
övrigt följer de allmänna råden. 
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    2 (2)

Konsekvensanalys 
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda till 
ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas.  

Gåvor från arbetsgivare som sammanlagt är värda 1 000 kronor eller mer är skatte-
plikt på. Sommargåva kan därför vara skattepliktig. Julgåvan som kommunen gav ut 
förra året omfattades inte av samma regler. 

 
  
 
Jens Odevall Jonatan Wassberg 
Kommunchef Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunchefen 
HR-avdelningen för kännedom
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