
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Annika Almqvist Höddelius 

Förslag till riktlinjer för gåvor 

INLEDNING 

Sala kommun strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare genom att 
ständigt utveckla, förbättra och anpassa personalpolitiken till nya förutsättningar. l 
det arbetet ingår att värna om likabehandling när det gäller gåvor från Sala 
kommun till anställda och förtroendevalda. 

För att underlätta en enhetlig hantering av sådana gåvor har förslag till 
gemensamma och kommunövergripande riktlinjer arbetats fram att gälla från och 
med 2015-01-01. 

Förslaget är baserat på sådant som är skattefri ersättning för mottagaren enligt 
gällande skattelagstiftning. 

Förslaget är behandlat i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2014-10-09. 
Förslaget godkändes för vidare hantering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att anta "Riktlinjer för gåvor" 

salakommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Annika Almqvist Höddelius 
HR-konsult 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Förslag till riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren Sala kommun till medarbetare. 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt? l Varför inte? 

Svar: Nej. 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

ÄRENDE 
Förslag till riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren Sala kommun till medarbetare. 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

Svar: Nej 
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RIKTLINJE 

Arbetsgivaren Sala kommun värnar om sina medarbetare och förtroendevalda. Det är viktigt 
att vi visar varandra uppskattning. Det kan göras på många sätt varav ett alternativ är att ge 
gåvor. Det alternativet är tydligt reglerat i gällande skattelagstiftning. 

Gåvor från Sala kommun till medarbetare och förtroendevalda i Sala kommun ska rymmas 
inom de ramar som medger skattefri förmån för mottagaren. 

Dessa riktlinjer har tagits fram som information och för att underlätta en enhetlig hantering 
av gåvor från arbetsgivaren. Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda i Sala 
kommun. 

Gåvor som betalas av privata medel, t.ex. insamling, omfattas inte av dessa riktlinjer. 

Följande skattefria gåvor är tillåtna i Sala kommun: 

• julgåva eller julbordjjullunch'. 

• Minnesgåva- gåva av minneskaraktär som lämnas i samband med att den anställde 
varit anställd i 25 år. 

• Avtackning när anställning upphör på grund av egen uppsägning (inklusive pension) 

SKA TTELAGSTIFTNING 
Gåvor från arbetsgivaren likställs i skattelagstiftningen med ersättning för utfört arbete och 
är därmed skattepliktig inkomst för mottagaren. Under vissa förutsättningar är jul- och 
minnesgåvor skattefria. 

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde(= marknadsvärdet inklusive moms) inte 
överstiger vissa beloppsgränser, (se 
http: //www.skatteverket.se /privat/skatter/ arbeteinkomst/formaner /gavor.4. 7 4594 7781 O d 
fSbccdd4800014379.html ). Om värdet överstiger gränsbeloppen är gåvan skattepliktig från 
första kronan. 

Gåvor i form av pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även check, postväxel och 
presentkort som kan bytas mot pengar. 

Grundregeln i skattelagstiftningen är att måltider som betalas av arbetsgivaren ska 
förmånsbeskattas. Som i så många andra lagstadgade regler finns dock undantag. 

1 julbord/jullunch betraktas, enligt skattelagstiftningen, som intern representation och följer 
lagstadgade regler för detta. 
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GÅVOR TILLANSTÄLLDA l SALA KOMMUN 

Julgåva/julbord 
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Arbetsgivaren Sala kommun har beslutat att ett av följande alternativ kan tillämpas inom Sala 
kommuns verksamheter. 

• förmånsskattefri julgåva eller 

• julbord/jullunch tillliknande värde. 

Budget-/verksamhets-/personalansvarig chef svarar för hantering och tillämpning. För 
helhetssyn, enhetlighet och gemenskap uppmanas till samordning mellan olika 
verksamheter inom kommunens organisation där så bedöms lämpligt. 

Julbord/jullunch är skattefri för medarbetare när det är fråga om intern representation där 
endast företagets anställda deltar (andra exempel är planeringskonferenser eller interna 
kurser). Viktiga kriterier här är att tillfället är begränsat i tid och att det inte förekommer 
regelbundet med korta intervall. 

Inigåvor till anställda är skattefria för anställda om värdet inte överstiger 450 kronor 
inklusive moms. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. Gåvan får inte 
vara kontanter, presentkort eller liknande. 

Minnesgåva vid 25-årsjubileum 
Sala kommun har beslutat att ge minnesgåvor till medarbetare som varit anställd inom Sala 
kommuns organisation i 25 år. Anställningstiden beräknas utifrån årtal utan hänsyn till 
datum- dvs den som varit anställd i 25 år någon gång under året kan komma ifråga det året. 

Gåvan delas ut i samband med den årligt återkommande jubileumsfesten med sup e. Den hålls 
vanligtvis en kväll i november månad. Vilka gåvor medarbetaren kan välja mellan beslutas av 
kommunstyrelsen. 

jubilar erbjuds ta med en gäst till jubileumsfesten. 

jämna födelsedagar 
Sala kommun uppvaktar inte i samband med någon födelsedag. 

Avtackning när anställning upphör 
För oss är det lika viktigt med ett bra avslut för en medarbetare som en bra början. Därför är 
det brukligt med avtackning för den som sagt upp sig för att sluta hos oss. Arbetsgivaren kan 
bjuda på enklare förtäring (t ex gemensamt fika) och överlämna en blomma. Detta under 
förutsättning att medarbetaren själv vill. 

För medarbetare som varit anställda i sex år eller längre kan även en minnesgåva ges från 
Sala kommun. (Tidsgränsen sex år har grund i skattelagstiftningen och innebär att en gåva 
vid avslut efter sex års anställning är skattefri). Gåvans värde får variera eftersom 
anställningstider varierar. Föreslaget riktvärde är 500-1 000 kr. 

Personalansvarig chef ansvarar för avtackning. 


