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Kommunstyrelsen

Gåva till anställda 2021
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun lämnade en gåva till varje anställd i slutet av 2020 för att från
arbetsgivarens sida visa uppskattning för den extra arbetsinsats som utförts med anledning
av coronapandemin. Gåvan var möjlig på grund av tillfällig skattefrihet vad gäller gåva till
anställda. Den tillfälliga skattefriheten för gåvor till anställda som gällde under del av 2020
har förlängts till att gälla även under 2021.
Alingsås kommun föreslås därmed att lämna en gåva till varje anställd även 2021. Gåvan
ges från arbetsgivarens sida för att uppmärksamma och tacka de anställda för deras insatser
under det ett och ett halvt år som pandemin har pågått. Genom att gåvan ges i form av ett
presentkort hos Alingsås Handel gynnas samtidigt det lokala näringslivet, vilket drabbats hårt
av pandemin.
Förvaltningens yttrande
Under perioden 1 januari till 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet som innebär att
medarbetare inte förmånsbeskattas för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 2 000 kr
per anställd. Syftet med skattefriheten är bland annat att ge arbetsgivare en möjlighet att
stötta det lokala näringslivet och på så sätt stärka den ekonomiska återhämtningen efter
pandemin.
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovan att en gåva till ett värde av 1 000
kr lämnas till varje anställd i Alingsås kommun, som hade en pågående anställning under
oktober 2021. Gåvan ges i form av ett presentkort hos Alingsås Handel som kan nyttjas i ett
stort antal butiker belägna i Alingsås kommun.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms preliminärt innebära en kostnad på omkring fyra miljoner kr innevarande
år. Med anledning av delårsprognosen gör kommunledningskontoret bedömningen att
kostnaden kan hanteras av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Gåva i form av ett presentkort till ett värde av 1 000 kr hos Alingsås Handel lämnas till varje
anställd i Alingsås kommun som hade en pågående anställning i oktober 2021.

Beslutet ska skickas till
KLK-personal, KLK-ekonomi

Cecilia Knutsson
Stabschef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-19

Jenny Hellsten
Strateg

