
















MOSBY 
�KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-12-14 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 218

Beslut avseende julgåva 2020 

KS/2020: 151 002 

Kommunstyrelsens beslut 

Osby kommun beslutar att, utöver det som tidigare utdelats 450 kr 
och 200 kr, ge en julgåva på ytterligare 800 kr till kommunens an
ställda. 

- Julgåvan ges i form av presentkort som kan användas i kommunens
butiker och affärer.

- Julgåvan ges till alla tillsvidareanställda per 1 november 2020 samt
alla visstidsanställda som arbetat de senaste 6 månaderna och som
fortfarande arbetar i kommunen.

Kostnaden finansieras genom att budget för generella statsbidrag,
verksamhet 94 003, under finansförvaltningen utökas med 1 380 000
kr i 2020 års budget.

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Med hänsyn till rådande situation under året då samhället har drabbats av 
pandemin Covid 19 har det varit ett påfrestande år för kommunorganisat
ionen. Utmaningarna som har funnits har så här långt hanterats på ett myck
et bra sätt. Tyvärr ser vi ännu inte slutet på pandemin utan den kommer att 
påverka samhället även under nästa år. 

För att visa uppskattning mot kommunens medarbetare har diskussion förts 
om en utökad julgåva på 800 kr utöver det som redan har beslutats tidigare i 
år. Förslaget är att beloppet ges som ytterligare 800 kr i form av presentkort 
som kan användas i kommunens butiker och affärer. Årets gåva i form av 
presentkort uppgår då till 450 + 200 + 800 = 1 450 kr vilket är inom ramen 
för skattefri gåva. 

Den kostnad som nu behöver finansieras enligt ovanstående förslag är 
I 380 000 kr baserat på 1 380 anställda. (200 + 800 = 1000 kr ggr 1380 st) 

Finansiering 
Kostnaden finansieras genom att budget för generella statsbidrag, 
verksamhet 94003, under finansförvaltningen utökas med 1 380 000 kr i 
2020 års budget. 
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Justerandes 19n Expedierat Utdrags bestyrkande 








