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Dnr KS 2020/0865

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna redovisningen av personalbonus 2020 med
anledning av insatser under coronapandemin,

att

återstående medel från personalbonusen 2020 om cirka 1 400
000 kronor fördelas på nämnderna utifrån antalet
tillsvidareanställda medarbetare, samt

att

ytterligare 500 kronor per medarbetare fördelas till samtliga
nämnder och att finansiering sker via kommunstyrelsens
reserverade medel för coronapandemin.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020, § 307, att en
personalbonus skulle utgå till samtliga tillsvidareanställda
medarbetare i kommunen med anledning av insatserna under
coronapandemin. Syftet med personalbonusen var att uppmuntra
och visa uppskattning till kommunens medarbetare efter ett långt
och tungt pandemiarbete samt för att stötta de lokala handlarna.
Personalbonusen om 1000 kronor per medarbetare delades ut under
hösten 2020 till närmare 10 000 tillsvidareanställda i form av ett
presentkort knutet till handlarna i Lunds kommun. Presentkortet
kunde utnyttjas till och med sista juni 2021. Kommunkontoret har
därefter gjort en sammanställning av användningen, samt utrett
förslag till hur icke utnyttjade medel kan användas.
Kommunkontoret har även utrett möjligheterna till att ytterligare
förstärka förvaltningarnas möjligheter till personalsociala
aktiviteter. En del av kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin föreslås användas för att stimulera möjligheterna
till personalsociala åtgärder i anslutning till arbetsårets slut som
sammanfaller med att hela organisationen då återgått till normala
arbetsförhållanden.
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Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av personalbonus 2020 med anledning
av insatser under coronapandemin,
att återstående medel från personalbonusen 2020 om cirka 1 400
000 kronor fördelas på nämnderna utifrån antalet
tillsvidareanställda medarbetare, samt
att ytterligare 500 kronor per medarbetare fördelas till samtliga
nämnder och att finansiering sker via kommunstyrelsens
reserverade medel för coronapandemin.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
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Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 307
Personalbonus med anledning av insatser under
coronapandemin
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-10-18 klockan 13.00–15.01, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, kl. 13.00-14.59, § 248253, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 254

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
André Levin, ekonomichef BSF, § 248-250, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt § 248-251, 253-254,
deltar fysiskt § 252
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
David Bogaeus, informationssäkerhetssamordnare, § 251, deltar
digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Jesper Sahlén, 2:e vice ordförande UN, § 248-250, deltar digitalt
Johan Frithiof-Karlberg, digitaliseringschef, deltar digitalt § 248250, deltar fysiskt § 251
Magdalena Titze, projektledare, § 248-250, deltar digitalt
Jytte Lindborg, skoldirektör, § 248-250, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, 1:e vice ordförande BSF, § 248-250, deltar
digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Mia Honeth, ordförande BSN, § 248-250, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Rasmus Törnblom, ordförande UN, § 248-250, deltar digitalt
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Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 248–254

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 08.30

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§

Kristoffer Lindblad
Handläggare

Personalbonus med anledning av insatser under
coronapandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna redovisningen av personalbonus 2020 med
anledning av insatser under coronapandemin,

att

återstående medel från personalbonusen 2020 om cirka
1 400 000 kronor fördelas på nämnderna utifrån antalet
tillsvidareanställda medarbetare, samt

att

ytterligare 500 kronor per medarbetare fördelas till samtliga
nämnder och att finansiering sker via kommunstyrelsens
reserverade medel för coronapandemin.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020, § 307, att en
personalbonus skulle utgå till samtliga tillsvidareanställda
medarbetare i kommunen med anledning av insatserna under
coronapandemin. Syftet med personalbonusen var att uppmuntra
och visa uppskattning till kommunens medarbetare efter ett långt
och tungt pandemiarbete samt för att stötta de lokala handlarna.
Personalbonusen om 1000 kronor per medarbetare delades ut under
hösten 2020 till närmare 10 000 tillsvidareanställda i form av ett
presentkort knutet till handlarna i Lunds kommun. Presentkortet
kunde utnyttjas till och med sista juni 2021. Kommunkontoret har
därefter gjort en sammanställning av användningen, samt utrett
förslag till hur icke utnyttjade medel kan användas.
Kommunkontoret har även utrett möjligheterna till att ytterligare
förstärka förvaltningarnas möjligheter till personalsociala
aktiviteter. En del av kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin föreslås användas för att stimulera möjligheterna
till personalsociala åtgärder i anslutning till arbetsårets slut som
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sammanfaller med att hela organisationen då återgått till normala
arbetsförhållanden.
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Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020, § 307, att en
personalbonus skulle utgå till samtliga tillsvidareanställda
medarbetare i kommunen med anledning av insatserna under
coronapandemin. Syftet med personalbonusen var att uppmuntra
och visa uppskattning till kommunens anställda efter ett långt och
tungt pandemiarbete samt för att stötta de lokala handlarna.
Personalbonusen om 1 000 kronor per anställd delades ut under
hösten 2020 till närmare 10 000 tillsvidareanställda, detta i form av
ett presentkort knutet till handlarna i Lunds kommun. Presentkortet
kunde utnyttjas till och med sista juni 2021.
Personalbonusen har fått ett bra genomslag, 221 butiker och andra
företag deltog och medarbetarna handlade för 87 % av de tilldelade
medlen fördelade på närmare femton tusen köptillfällen. Jämfört
med kommersiella presentkort är detta en normal nyttjandegrad. De
administrativa bankkostnaderna för korten uppgår till ca 200 000
kronor utan att arbetskostnaderna på kommunkontoret räknats in.
Både handlare och medarbetare har gett positiv respons på såväl
initiativ som upplägg.
En överskjutande del om cirka 1 400 000 kronor av de avsatta
medlen återstår. Detta beror på att de utdelade korten inte utnyttjats
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fullt ut samt att antalet tillsvidareanställda var något lägre än
prognostiserat.

Föredragning
Under året har pandemiarbetet fortsatt och belastningen på
medarbetarnas varit fortsatt hög, att uppmärksamma och
uppmuntra medarbetarnas insatser blir därför angeläget även i år.
Nu när pandemin avtar och fysiska träffar åter möjliggörs föreslår
kommunkontoret att, i anslutning till arbetsårets slut, förstärka
förvaltningarnas möjligheter till personalsociala aktiviteter genom
ytterligare ekonomisk förstärkning. Gemenskapen och möjligheterna
att träffas har saknats under de senaste åren. Genom en ekonomisk
förstärkning till förvaltningarna ges förutsättningar att skapa
personalsociala aktiviteter i större omfattning än normalt vilket kan
bidra till att stärka den sociala gemenskapen inom enheter och
arbetslag. Insatsen kan användas för gemensamma aktiviteter,
gemensamt julbord eller också en gåva till respektive medarbetare
som respektive enhet/arbetslag finner lämpligt.
Kommunkontoret föreslår att återstående medel från
personalbonusen 2020 om cirka 1 400 000 kronor fördelas på
nämnderna utifrån antalet tillsvidareanställda medarbetare för att
kunna användas för personalsociala aktiviteter under 2021. Utöver
detta föreslår kommunkontoret att ytterligare 500 kronor per
medarbetare fördelas till nämnderna från kommunstyrelsen
reserverade medel för coronapandemin. Fördelningen görs utifrån
antalet medarbetare per den 31 oktober 2021 och omfattar cirka
13 000 medarbetare.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en omfördelning av återstående medel om cirka
1 400 000 kronor från kommunstyrelsen till alla nämnder baserat på
antalet tillsvidareanställda. Förslaget innebär vidare att ytterligare
cirka 6 500 000 kronor avsätts från kommunstyrelsens reserverade
medel för coronapandemin. Totalt kommer cirka 8 000 000 kronor
fördelas ut till nämnder baserat på antalet medarbetare vilket
motsvarar cirka 600 kronor per medarbetare. Kommunstyrelsen fick
42 500 000 kronor som reserverade medel för coronapandemin. Av
dessa återstår efter detta förslag 6 500 000 kronor.
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Christoffer Nilsson

Vesna Casitovski

Kommundirektör

Kanslichef
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