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Policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i
Göteborgs Stad”

Policy
Göteborgs Stad ger minnesgåva till medarbetare i samband med lång tjänstgöringstid och
pension.
Vad som sägs om medarbetare gäller även dem i daglig verksamhet.

Riktlinjer
Inledning
Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn.

Omfattning
Policyn och riktlinjen gäller för medarbetare i Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och de
bolag eller andra organisationer där staden, direkt eller indirekt, utser en majoritet av
styrelsen.

Erbjudande om minnesgåva
Policy och riktlinjer för minnesgåvor är baserat på Skatteverkets regelverk.
Policy och riktlinjer för minnesgåva avser minnesgåva efter viss anställningstid samt när en
anställning upphör. För Göteborgs Stad gäller 25 år för ”viss anställningstid” samt 20 år ”när
en anställning upphör” och anställningen ska då upphöra i samband med att medarbetaren går
i pension. Minnesgåva erbjuds därmed medarbetare som varit anställda under en sammanlagd
period av 25 år. Detsamma gäller för medarbetare som går i pension vid en tjänstgöringstid
av 20 år.
I enlighet med Policy och riktlinje för representation samt dess anvisningar kan förvaltning
även ge minnesgåva i samband med att medarbetare fyller 50 år och samtidigt varit anställd i
minst sex år. Detta ska i så fall anges i lokal anvisning för respektive förvaltning/bolag.
Vad som sägs om medarbetare gäller även dem i daglig verksamhet med en
sammanlagd period om 25 år.
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Minnesgåvan
Värde på gåva
Skatteverket anger gränser för värdet på olika typer av gåvor för att den ska bli skattefri för
medarbetaren. Det finns gränsvärde både på specifik gåva och på det sammantagna värdet
av gåvor som en medarbetare får av arbetsgivaren. Detta räknas både på årsbasis och på den
totala anställningen.
Det är marknadsvärdet på gåvan som avgör om den är skattefri eller inte. I och med att
Göteborgs stad upphandlar gåvorna i enlighet med Lagen om offentlig upphandling LOU
och med stor volym blir inköpsvärdet lägre än marknadsvärdet. Värdet på minnesgåvan
enligt Anvisning för Policy och riktlinje för representation ska därför inte vara högre än 50
% av det skattefria belopp inklusive moms som Skatteverket för var tid anger. Då
minimeras risken att medarbetaren blir skattskyldig för gåvan.
Pengar istället för gåva
Minnesgåvan är en gåva från Kommunfullmäktige och en uppskattning för väl utfört
arbete under många år. Minnesgåvorna är utvalda med syftet att de ska ha ett bestående
värde.
Gåva kan inte bytas ut mot pengar.
Val av gåva
Medarbetare som erbjuds minnesgåva ska välja vilken typ av gåva som önskas bland de
gåvor som finns upphandlade vid tidpunkten för erbjudande om minnesgåva. Valet av
gåva meddelas till ansvarig chef. Beställning av gåva sker i stadens system för inköp och
fakturahantering (Winst).

Festlig sammankomst
Överlämnandet av gåva sker vid årlig festlig sammankomst. Varje
medarbetare får bjuda med en gäst till sammankomsten.
Göteborgs Stads Policy och riktlinje för representation samt dess anvisningar gäller för
den festliga sammankomsten.
Erbjudandet av minnesgåva ges när 25 respektive 20 år har uppnåtts.

Erbjudande om minnesgåva till medarbetare
Chef ansvarar för att kontakta de medarbetare som kan komma ifråga för minnesgåva.
Medarbetare kan behöva lämna in intyg som styrker anställningstiden som ligger till grund
för erbjudande om minnesgåva. Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att
anställningstiden för minnesgåva beräknas enligt denna policy och riktlinje.
Respektive HR-avdelning hjälper till med att utreda anställningstiden. Medarbetare
kan tacka nej till minnesgåva.
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Beräkning av anställningstid för medarbetare
Anställningstiden ska vara i aktiv tjänst. Även tjänstledigheter som har varit
tjänstepensionsgrundande räknas som aktiv tjänst.
Samtidigt parallella anställningar ger tid som en anställningsperiod.
Anställningstid hos arbetsgivare vars verksamhet har övergått till Göteborgs stad, eller
dess motsvarighet, räknas in i anställningstiden för minnesgåva.
Anställningstid hos arbetsgivare vars verksamhet förut ingick i Göteborgs stad, eller dess
motsvarighet, räknas in i anställningstiden för minnesgåva.
Anställningstid i förvaltningar räknas samman. Anställningstid i
respektive bolag räknas var för sig.
Anställningstid i förvaltningar och bolag kan inte räknas samman.
Tjänstepensionsgrundande anställning
Vad som är tjänstepensionsgrundande anställning kan variera över tid och vara beroende
av de avtal som medarbetare i respektive förvaltning och bolag har.
Beräkning av anställningstid för timavlönade
Beräkningen sker på samma sätt som för beräkning av företrädesrätt och konvertering
enligt Lagen om anställningsskydd LAS.
I praktiken hämtas uppgifterna från det lönesystem som användes de aktuella åren. För lön
utbetald exempelvis enligt lönesystemet PLM plats beräknas anställningstiden enligt
formeln ”antal kalenderdagar (oavsett antal utförda timmar) x 1,40 = antal månader. För
utbetalning enligt lönesystemet Personec i enlighet med WinLAS.

Väl vitsordad anställning
Det kan i undantagsfall finnas medarbetare som inte utför sitt arbete eller agerar i enlighet
uppdraget som anställd inom Göteborgs Stad. Erbjudande om minnesgåva kan då
ifrågasättas i de fall disciplinära åtgärder pågår eller nyss har avslutats. Vid tveksamheter
är det respektive förvaltnings- eller bolagschef som med stöd av HR-chef beslutar om
minnesgåva.

(Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09)

Erbjudande om minnesgåva för personer i daglig verksamhet
För personer i daglig verksamhet ska det finnas beslut om bistånd under en sammanlagd tid
av 25 år.
Beslut om bistånd
Göteborgs Stad erbjuder personer som har haft beslut om bistånd till daglig verksamhet
under en period av 25 år. För närvarande (2015) finns det ingen övre åldersgräns i staden
för beslut om bistånd. Personer med beslut om daglig verksamhet kan inte automatiskt gå i
pension varför det enbart är 25 års sammanlagd tid som avses för dem. Det är den
sammanlagda totala tiden för beslut om bistånd som räknas, personen kan alltså ha haft
avbrott på grund av att exempelvis bott i annan kommun under en period.
Planeringsledarna inom IFO/FH i respektive nämnd ansvarar för att plocka fram underlag
till handläggarna för bistånd (socialsekreterare). Handläggarna beräknar tiden från 18 eller
19 års ålder, efter fullgjort gymnasium, då beslut om bistånd kan ges.
Socialsekreterarna inom IFO/FH hittar tiden för beslut om bistånd i Webb-Sotis
respektive Treserva.

Minnesbrosch/-märke
Vid varje festlig sammankomst ger Göteborgs stad ett minnesmärke av ringa värde i form av
en brosch eller kavajmärke till dem som mottagit minnesgåva. Värdet på denna räknas inte
in i värdet på minnesgåvan.
Broschen/märket börjar delas ut under 2016.

