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§ 117 Minnesgåvor till förtroendevalda samt
anställda
Dnr KST 2016/411

Kommunstyrelsens beslut
Nya regler för minnesgåvor/gratifikationer enligt nedan antas:
l. Minnesgåva/gratifikation ges endast till personer som uppnått 25 års
anställning i kommunen och överlämnas i samband med att anställningen
avslutas. Minnesgåvan/gratifikationen utges med lO 000 kronor i form av
presentkort.
2. Minnesgåvor/gratifikationer till förtroendevalda tas helt bort.
3. Reglerna träder i kraft från och med verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
I samband med att kornmunfullmäktige (§ 31,2016-04-26, KST 2014/344) behandlade
motionen om minnesgåvor som var ingiven av Gustav Olsson (M) gavs
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över befintliga regler.
Utredning avseende kommunens regler för minnesgåvor till förtroendevalda och
anställda
För minnesgåvor till anställda så är normalfallet hos de flesta arbetsgivare att detta ges
till anställda som har en anställningstid om 25 år eller längre. Minnesgåvan delas ut
endera det året som den anställde uppnår 25 års anställningstid eller i samband med
att den anställd avslutar anställningen hos arbetsgivaren. Värdet på minnesgåvan
varierar men de flesta har prisnivån av ett guldur som utgångspunkt med avstämning
mot skatteverkets regler för gåvor.
Då Torsby kornmun har bra rutiner för hanteringen av minnesgåvor så föreslås att från
och med 2017 införs att de som uppnåT 25 års anställning tilldelas en gåva/gratifikation
på motsvarande 10 000 kronor (i presentkort, samrna summa som idag är aktuell).
Minnesgåvan överlämnas till den anställde i samband med att den anställde avslutar
sin anställning i kommunen vilket ska samordnas med avtackning av annan personal
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som avslutar sin anställning. Respektive förvaltning ansvarar för att kalla aktuella
personer till denna avtackning, för kommunstyrelsen har kansliavdelningen
arrangemang- och samordningsansvaret.
I Torsby kommun finns ett beslut om att de som uppnår 15 års anställning ska tilldelas
en minnesgåva/gratifikation till ett värde av 5000 kronor (i form av presentkort).
Denna gratifikation föreslås att den tas bort.
Vad det gäller minnesgåvor till förtroendevalda har kommunstyrelsens arbetsutskott
vid sammanträdet den 10mars 2015 enats om att dessa minnesgåvor/gratifikationer
bör tas bort.
Förändringarna föreslås gälla från och med verksamhetsåret 2017.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2016-05-19

Beslutet skickas till
Anders Björck
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