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§ 30 
Dnr 2020/790    
 
Julgåva 2020  
 
Beslut  
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att julgåva medges december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delades ut i 
form av en vårgåva under våren.  
Julfirandet/Julgåvan får maximalt uppgå till en kostnad av 250 kr per 
anställd och varje verksamhetsenhet får själva avgöra hur de vill använda 
medlen. De ska dock användas så att det gynnar det lokala näringslivet och 
att hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Beslutsmotivering  
Medarbetarna på Tierps kommun och i de kommunala bolagen arbetade hårt 
och under stora påfrestningar i och med pandemin. I takt med att de 
ekonomiska påfrestningarna ökade på det civila samhället, så beslutades det 
att omvandla årets julklapp 2020 till en vårgåva i form av ett 
presentkort. Presentkortet kunde endast lösas in hos företagare inom Tierps 
kommun som säljer varor och tjänster till privatpersoner, och som valt att 
acceptera presentkortet som betalningsmedel. Kortet utarbetades i 
samverkan med föreningen Företagare i Tierps kommun och hade ett värde 
på 250 kronor.  
 
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delats ut under 
våren. Coronapandemin fortsätter och personalen gör fortsatt ett gott arbete 
trots de påfrestningar pandemin orsakar. Julfirandet/julgåvan får maximalt 
uppgå till en kostnad av 250 kr per anställd och varje verksamhetsenhet får 
själva avgöra hur de vill använda medlen. De ska dock användas så att det 
gynnar det lokala näringslivet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Julfirandet/Julgåvan beräknas kosta mellan 470 000 – 500 000 kr. 
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Beslutsunderlag  
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• HR 
 


