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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 197

Sommarpresent till kommunens medarbetare

KSN-2020-01122

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. att direktupphandla sommarpresent till kommunens anställda i form av
presentkort från Upsala Handelsförening,

2. att sommarpresenten ska vara på 500 kronor per anställd utifrån samma
kriterier som för att erhålla friskvårdsbidrag,

3. att beslutet gäller under förutsättning att beslut om tillfällig ändring av
förmånsbeskattningen tas i riksdagen, samt

4. att uppmana de kommunala bolagen att fatta likalydande beslut.

Yrkande

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Coronaviruset har haft stor inverkan på hela samhället och därmed såväl Uppsala
kommuns anställda som det lokala näringslivet. Sommarpresenten förväntas ge en
positiv effekt till kommunens anställda i form av uppskattning av den prestation som
genomförts under perioden.

Sommarpresenten förväntas även ge en positiv effekt på det lokala näringslivet då den
är i form av tidsbegränsande presentkort från Upsala Handelsförening som består av
ett stort antal lokala aktörer och där fler kan ansluta sig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Sommarpresent till kommunens medarbetare 
2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att direktupphandla sommarpresent till kommunens anställda i form av 

presentkort från Upsala Handelsförening,  
2. att sommarpresenten 2020 ska vara på 500 kronor per anställd utifrån 

liknande kriterier som för att erhålla friskvårdsbidrag, 
3. att beslutet gäller från 1 juni 2020 under förutsättning att beslut om tillfällig 

ändring av förmånsbeskattningen tas i riksdagen, samt 
4. att uppmana de kommunala bolagen att fatta likalydande beslut. 

 

Ärendet 

Coronaviruset har haft stor inverkan på hela samhället och därmed såväl Uppsala 

kommuns anställda som det lokala näringslivet. Sommarpresenten förväntas ge en 
positiv effekt till kommunens anställda i form av uppskattning av den prestation som 

genomförts under perioden.  

Sommarpresenten förväntas även ge en positiv effekt på det lokala näringslivet då den 
är i form av tidsbegränsande presentkort från Upsala Handelsförening som består av 
ett stort antal lokala aktörer och där fler kan ansluta sig. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 
i beredningen, barn- och jämställdhetsperspektivet bedöms inte vara relevanta i 

ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2020-05-14 KSN-2020-01122 

  
Handläggare:  

Ola Hägglund 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår att tillfällig slopa 

förmånsbeskattningen för parkering och gåvor för upp till 1 000 kronor till anställda, ett 
beslut som förväntas träda i kraft 1 juni 2020 och gälla året ut. Uppsala kommun vill i 
samband med detta ge en uppskattning till kommunens anställda i form av 

presentkort. Det är många som har arbetat hårt under denna period och även många 

som gjort mycket utöver ordinarie arbetsuppgifter. Därtill förväntas presentkorten 
även ge en positiv effekt för det lokala näringslivet som har drabbats hårt i samband 
med coronaviruset.  

Samtliga anställda föreslås omfattas av beslutet utifrån liknande kriterier som för att 

erhålla friskvårdsbidrag, det vill säga tillsvidareanställda och medarbetare som har en 

förutsägbar visstidsanställning på tre månader. Beslutet gäller för de som är anställda 

1 juni. Sommarpresenten föreslås ligga på 500 kronor per anställd och kommer inte 
påverka eventuell julklapp.  

Uppsala kommun har två gällande ramavtal inom området, gåvokort samt 

representationsgåvor, men inget av avtalen omfattar sommarpresent av detta slag. Då 
inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen innebär det att sommarpresenten 

behöver upphandlas. Att genomföra en upphandling är tidskrävande, cirka 4-6 

månader, och säkerställer inte att målsättningen kring att även ge en positiv effekt på 
det lokala näringslivet uppfylls.  Det innebär att Uppsala kommun behöver genomföra 
en direktupphandling.   

Sommarpresenten föreslås köpa in i form av presentkort från Upsala handelsförening. 
Upsala handelsförening består i dag av 250 företag men föreningen kan minska 

anslutningsavgiften tillfälligt för att öppna upp för att fler företag gå med i föreningen 
och ta del av Uppsala kommuns medarbetares inköp.  Alternativet att säkerställa att 

samtliga företag får ta del av inköpen kräver att Uppsala kommun tillverkar egna 
presentkort. Detta alternativ bedöms medföra en omfattande och resurskrävande 

administration, risk för förfalskningar och ta tid att genomföra. Det medför att det 
äventyrar såväl sommargåvan till kommunens anställda som en snabb positiv effekt 

för näringslivet i Uppsala under en svår tid.   

Kommunstyrelsen har inte rådighet över de kommunala bolagen men uppmanar bolag 

och styrelser att agera i linje med kommunstyrelsens beslut i detta ärende och fatta 
likalydande beslut.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för kommunen blir runt 7 miljoner kronor för presentkorten exkl kostnad 
för tryck. Distribution sker via kommunens chefer. Kostnaden belastar 

kommunstyrelsen inom befintlig budgetram.  

Förslaget kan eventuellt medföra en upphandlingsskadeavgift på maximalt 10 procent 

av kontraktets värde. Detta är dock osäkert eftersom det är tänkt som en åtgärd att 

stödja det lokala näringslivet i enlighet med regeringens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 

 


	Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
	§ 197
	Sommarpresent till kommunens medarbetare
	Beslut
	Yrkande
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	12. Sommarpresent till kommunens medarbetare

