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1. Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa så att mottagande av gåva sker i linje med 
kommunens uppdrag och värdegrund och att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och 
opartiskt. Varje mottagande av gåva ska därför alltid övervägas noga.  
 

2. Avgränsning 
Dessa riktlinjer gäller endast när kommunen erhåller gåvor. Om det till gåvan finns krav 
att kommunen ska marknadsföra gåvogivaren är det ingen gåva utan sponsring och då 
gäller Stenungsunds kommuns riktlinjer för sponsring. Om en enskild anställd, 
uppdragstagare eller förtroendevald erbjuds gåvor eller erbjudande om särskilda förmåner 
gäller Stenungsunds kommuns riktlinjer mot mutor och jäv. 
 

3. Definition av donationer  
En donation är varje form av överlåtelse av egendom till kommunen genom gåva eller 
testamentariskt förordnande. För att en överlåtelse ska vara en donation får egendomen 
enligt gällande lagstiftning inte bilda en stiftelse. För att betecknas som en gåva ska 
kommunen vidare inte erlägga en motprestation för mottagandet. Om kommunen lämnar 
något i gengäld är det snarare ett inköp och inte en gåva. Gåvan ska vara frivillig och det 
ska finnas en gåvoavsikt. 
 

4. Villkor för mottagande av gåvor 
För att kommunen ska godta en gåva krävs att följande kriterier är uppfyllda: 
 
• Gåvan ska ske utan krav på motprestation av kommunen. 

• Gåvan ska främja Stenungsunds kommun och invånarna i kommunen. 

• Kostnaderna, så som administrationskostnader, som medföljer mottagandet av gåvan 
ska vara ringa i förhållande till värdet av den erhållna gåvan.   

• Mottagandet av en gåva ska inte medföra praktiska svårigheter när det gäller till 
exempel förvaring av föremål som donerats. 

• Verksamheten ska inte vara beroende av en gåva utan ses som ett komplement. 

• Ett mottagande får inte innebära att givaren får inflytande på kommunens verksamhet. 

 

5. Beslut om mottagande av gåva 
Beslut om mottagande av gåva med ett värde upp till 500 tkr ska fattas av 
kommunstyrelsen. Beslut om mottagande av gåva med ett värde som överstiger 500 tkr 
ska fattas av kommunfullmäktige.  
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