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Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete 
under Coronapandemin 
Dnr 2020/568 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser 
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom anslaget för ram i 
balans. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det 
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda 
inom kommunen. Den sedvanliga julgåvan tidigarelades och utökades från 200 kr till 450 kr 
per medarbetare, enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2020. Den nu aktuella gåvan är 
en uppskattning utöver den vanliga utifrån det extraordinära år som varit 2020. Kostnaden 
för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1000 kronor per anställd, vilket finansieras 
genom anslaget för ram i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2020-10-27 

Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete 
under Coronapandemin 
Diarienummer 2020/568, löpnummer 3295/2020 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser 
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom anslaget för ram i 
balans. 
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det 
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda 
inom kommunen. Den sedvanliga julgåvan tidigarelades och utökades från 200 kr till 450 kr 
per medarbetare, enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2020. Den nu aktuella gåvan är 
en uppskattning utöver den vanliga utifrån det extraordinära år som varit 2020. Kostnaden 
för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1000 kronor per anställd, vilket finansieras 
genom anslaget för ram i balans. 
 
 

Ärendet 
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det 
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda 
inom kommunen. Den sedvanliga julgåvan tidigarelades och utökades från 200 kr till 450 kr 
per medarbetare, enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2020. Den nu aktuella gåvan är 
en uppskattning utöver den vanliga utifrån det extraordinära år som varit 2020. Kostnaden 
för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1000 kronor per anställd, vilket finansieras 
genom anslaget för ram i balans. 
 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
 
 
 

Håkan Sandahl Ulrica Fagerson 

Kommunchef Ekonomichef 

 Ekonomifunktionen 

 Kommunledningsstaben 
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