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Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om julgåva
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet.
Beskrivning av ärendet
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S)
och Linda Johansson (S), inkom med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen
den 2021-10-26. Ledamöterna har tre att-satser i initiativet; Att
kommunledningsförvaltningen bereder en höjning av beloppsgränsen för
julgåva 2021 till 1000 kronor för att visa en uppskattning till kommunens
medarbetare under de tuffa arbetet under covid-19. Att jul-och coronagåvan ska
komma samtliga av kommunens medarbetare till del. Att ledamotsinitiativet
hanteras skyndsamt för att jul-och coronagåvan ska komma medarbetarna till
del i tid inför julen 2021.
Kommunledningsförvaltningens överväganden
Ärendet har beretts av stabschef, inköpschef, ekonomichef, HR-chef samt
kommundirektörens ledningsgrupp.
Upphandlingsperspektiv
Med grund i beslut i kommundirektörens ledningsgrupp augusti 2021 om
julgåva omfattande värde 300 kronor per medarbetare påbörjade
inköpsavdelningen under september månad ett arbete med framtagande av ett
förfrågningsunderlag. Inköpsprocessen för gåvan har efter färdigställande av
upphandlingsunderlag passerat stegen med annonsering och anbudsöppning. I
skrivande stund pågår kvalificering och utvärdering av leverantör/leverantörer
via en förvaltningsövergripande grupp. För upphandling av julgåvan sattes ett
värde, ett takbelopp omfattande 1.6 mnkr. Initiativet innebär att värdet föreslås
öka med 700 kronor per medarbetare, vilket medför att en ny upphandling
behöver genomföras eftersom värdet av upphandlingen ökar. Inköpschefens
sammantagna bedömning är att en ny upphandling, som startar mot slutet av
november, det vill säga efter kommunstyrelsens beslut den 23 november,
medför en stor osäkerhet om avdelningen hinner genomföra en ny upphandling
då denna omfattar hela inköpsprocessen med annonsering, tid för
anbudslämnande, utvärdering av inkomna anbud samt avtalstecknande. Därtill
tillkommer tid för beställning och distribution av gåvorna Sammantaget innebär
ett omtag av upphandlingen att det finns en uppenbar risk att kommunen inte
hinner förmedla gåvor till samtliga medarbetare med ett nytt värde.
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Ekonomiska perspektiv
Nämndinitiativet om att öka värdet på julgåvan med 700 kr per medarbetare
innebär att takvärdet på upphandlingen ökar från omkring 1,2 mnkr till 3,15
mnkr. Enligt kommunstyrelsens reglemente kan kommunstyrelsen utöka eller
omfördela nämnders budgetar upp till 25 prisbasbelopp. 25 prisbasbelopp
motsvarar cirka 1,2 mnkr. Bifaller kommunstyrelsen nämndinitiativet påkallar ett
beslut behov av att kommunfullmäktigebeslut beslutar om en omfördelning av
budget för år 2021. Nästkommande kommunfullmäktige efter kommunstyrelsen
den 23 november är den 13 december.
Juridiska perspektiv
Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för
gåvor till medarbetare. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 500
kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet för arbetsgivare att
kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge en skattefri julgåva upp till
2 500 kronor.
Kommunledningsgruppens synpunkter
Kommunendirektörens ledningsgrupp beslutade den 23 augusti att årets
julgåva ska ha ett belopp på 300 kronor samt att en upphandling genomförs.
Kommunledningsgruppen förde dialog om nämndinitiativet den 1 november.
Gruppen framför att en satsning på ökning av friskvårdsbidraget med 500
kronor är en framåtsyftande personalfrämjande insats då friskvård är ett
populärt erbjudande från arbetsgivaren. Friskvård kommer samtliga
medarbetare till del och är på lika villkor för alla personalgrupper. Friskvård i
Enköpings kommun omfattar ett brett erbjudande som fungerar för samtliga
medarbetare utifrån medarbetarens behov och önskemål. Erbjudandet
innehåller aktiviteter med inslag av motion, behandlingar som är avstressande
eller friskvård som syftar till att motverka ömhet och stelhet. I friskvård kan även
kostrådgivning samt rådgivning för exempelvis rökavvänjning ingå. Flera av
friskvårdsleverantörerna är lokala företag, vilket är näringslivsfrämjande.
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Svar på ledamotsinitiativ, jul- och coronagåva
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Arbetsutskottets diskuterar ledamotinitiativet och eventuella lösningar,
diskussionen fortsätter på kommunstyrelsen.
__________
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Ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen i Enköpings kommun
2021-10-26

Socialdemokraterna föreslår följande:
-

-

Att kommunledningsförvaltningen bereder en höjning av beloppsgränsen för
julgåva 2021 till 1000kr för att visa en uppskattning till kommunens
medarbetare under de tuffa arbetet under covid-19.
Att jul-och coronagåvan ska komma samtliga av kommunens medarbetare till del.
Att ledamotsinitiativet hanteras skyndsamt för att jul-och coronagåvan ska
komma medarbetarna till del i tid inför julen 2021.

För Socialdemokraterna,
Jesper Englundh (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Linda Johansson (S)

