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§ 242
Förändring av personalförmånen friskvård
(KSKF/2016:439)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård
tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas
till.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 i
kommunledningskontorets förslag ska Riktlinjen för lön och personalförmåner
i Eskilstuna kommun, avsnittet under rubriken Friskvård revideras till att ha
följande lydelse:
Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern erbjuds friskvård under arbetstid en
timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till motion och
friskvård med högst 850 kronor per termin eller 1 700 kronor per år.
Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad
friskvårdsbidraget i Eskilstuna kommunkoncern får användas till.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att i riktlinjen för lön och personalförmåner står
att regelbunden motion är viktigt för att minska såväl lång som kort sjukfrånvaro. Idag
erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter eller
bidrag till kortavgift för enklare motion, 850 konor per termin eller 1 700 kronor per år.
Önskemål om att Eskilstuna kommunkoncern ska tillämpa Skatteverkets regler har lyfts
återkommande från medarbetare som bland annat vill kunna använda friskvårdsbidraget till
massage vilket idag inte medges enligt riktlinjen. Vid en omvärldsbevakning har det
framkommit att många andra kommuner redan tillämpar Skatteverkets regler. Förslaget är
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därför att tillämpa Skatteverkets regler för friskvård från och med den 1 januari 2017.
Kostnaden för friskvårdsbidraget täcks liksom tidigare av respektive förvaltning.
Personalutskottet har hanterat ärendet vid sitt sammanträde den 26 augusti.
Kommunledningskontoret har reviderat förslaget efter den diskussion som fördes i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4-5 oktober.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Maria
Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett
ändringsyrkande enligt följande;
 Att friskvårdsbidraget höjs till 1000 kronor per termin eller 2000 kronor
per år.
Anton Berglund (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag
samt avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med ändring, Sverigedemokraternas
förslag.



Annelie Klavins Nyströms (M) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons
(SD) ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
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Förändring av personalförmånen friskvård
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas
som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till.

Förslag till kommunstyrelsen för egen del
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 i
kommunledningskontorets förslag ska Riktlinjen för lön och personalförmåner i
Eskilstuna kommun, avsnittet under rubriken Friskvård revideras till att ha
följande lydelse:
Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern erbjuds friskvård under arbetstid en
timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till motion och
friskvård med högst 850 kronor per termin eller 1 700 kronor per år.
Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad
friskvårdsbidraget i Eskilstuna kommunkoncern får användas till.

Ärendebeskrivning
I riktlinjen för lön och personalförmåner står att regelbunden motion är viktigt för att
minska såväl lång som kort sjukfrånvaro. Idag erbjuds friskvård under arbetstid en timme
per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till kortavgift för enklare motion, 850
konor per termin eller 1 700 kronor per år.
Önskemål om att Eskilstuna kommunkoncern ska tillämpa Skatteverkets regler har lyfts
återkommande från medarbetare som bland annat vill kunna använda friskvårdsbidraget till
massage vilket idag inte medges enligt riktlinjen. Vid en omvärldsbevakning har det
framkommit att många andra kommuner redan tillämpar Skatteverkets regler. Förslaget är
därför att tillämpa Skatteverkets regler för friskvård från och med den 1 januari 2017.
Kostnaden för friskvårdsbidraget täcks liksom tidigare av respektive förvaltning.
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Personalutskottet har hanterat ärendet vid sitt sammanträde den 26 augusti.
Kommunledningskontoret har reviderat förslaget efter den diskussion som fördes i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4-5 oktober.
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