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Landstingsstyrelsen

Motion: Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga
Jonasson, Vänsterpartiet
att Landstinget i Jönköpings län justerar upp friskvårdsbidraget från 500 till
1700 kronor/år samt,
att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.
Allmänpolitiska utskottet har haft motionen för yttrande.
Planeringsdelegationen behandlade motionen vid sitt sammanträde 2013-08-27.

Förslag till beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att en fördjupad konsekvensanalys av förändrat friskvårdsbidrag görs.
Konsekvensbeskrivningen ska utgå från ett pågående arbete med hälsofrämjande
arbetsplatser och att motionen därmed är besvarad.
PLANERINGSDELEGATIONEN

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör
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Landstingsstyrelsen

Motion: Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga
Jonasson, Vänsterpartiet
att Landstinget i Jönköpings län justerar upp friskvårdsbidraget från 500 till
1700 kronor/år samt,
att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.
Allmänpolitiska utskottet har haft motionen för yttrande och föreslår
att nuvarande regelverk för ersättning/bidrag avskaffas och ersätts med ett likvärdigt
bidrag oavsett var inom Landstinget man är anställd och,
att bidragsnivån höjs samt,
att förslag till nya riktlinjer och bidragsnivå presenteras i samband med Budget
2014 och
att motionen i övrigt anses besvarad.
Landstingets kansli har tagit del av Allmänpolitiska utskottets yttrande och vill framföra
följande:
Friskvård ingår som en del i arbetet med att vara en arbetsgivare och organisation som
verkar för ett hälsofrämjande synsätt på arbete och arbetsförhållanden. Arbetsinnehåll,
ledning och fördelning av arbetet, chef- och medarbetarskap, organisering,
rehabilitering, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö och säkerhet är andra områden i
arbetet med att vara en hälsofrämjande arbetsplats.
Under flera år har Landstingets egna friskvårdsanläggningar i Eksjö, Jönköping och
Värnamo utgjort en resurs för medarbetare som har sin arbetsplats på respektive sjukhus
eller har sin arbetsplats på någon av eller i närheten av dessa orter.
Att driva anläggningarna är förknippat med kostnader för hyror, underhåll, investeringar
och personal. En viss styrning av bidragsnivån för friskvård har skett i syfte att de egna
anläggningarna ska användas.
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En eventuell förändring av regelverk och höjning av bidragsnivån, som föreslås av
utskottet, behöver föregås av att dels närmare utreda och tydliggöra användning,
finansiering och kostnader för befintliga friskvårdsanläggningar och dels bedöma
konsekvenser av en höjd bidragsnivå. Att behålla nuvarande friskvårdsanläggningar
och samtidigt höja bidragsnivån leder till ökade kostnader. Om beslut ska fattas om nya
riktlinjer och bidragsnivå är det angeläget att en fördjupad konsekvensbeskrivning
görs innan beslut fattas.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Anders Liif
Personaldirektör
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Landstingsfullmäktige

Motion: Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael Ekvall och Inga
Jonasson, Vänsterpartiet
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp friskvårdsbidraget från 500 kr till
1700/år
- att förändringen justerar i friskvårdspolicyn.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande.
Idag gäller följande:
•

Det är gratis att träna på Landstingets egna friskvårdsanläggningar, men
träningen ska ske på fritiden.

•

Träning på externa anläggningar kan subventioneras med 25 respektive 50
procent, men max 500 respektive 1000 kronor.

•

Om du tränar på extern anläggning på ort där Landstinget erbjuder egen
friskvårdsanläggning får du 25 procent (max 500 kronor) till årsavgiften.

•

Om du tränar på extern anläggning på ort där Landstinget inte kan erbjuda
egen friskvårdsanläggning får du 50 procent (max 1000 kronor) till
årsavgiften.

•

Folktandvården driver ett försöksprojekt med ett friskvårdsbidrag på 3000
kronor att använda till webb-bokningsbara aktiviteter. Försöket ska
utvärderas under 2013.

Utskottets beredning
Vid en jämförelse med flera av våra grannlandsting har dessa idag ett högre bidrag
än Landstinget i Jönköpings län. Det skiftar mellan ca 1500 och 1800 kronor per
år.
Utskottet menar att grunden i friskvården är att medarbetarna på ett eller annat sätt
avsätter ett antal timmar i veckan åt någon slags motion som stärker hälsan.
Landstinget skall så långt möjligt stimulera och uppmuntra till detta. Men vilken
slags motion man väljer ska inte ha någon betydelse, det ska t.ex. kunna vara
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Friskis och Svettis eller något slag av lagidrott. Lagidrott godkänns inte idag för
bidrag från Landstinget.
Varje anställd måste ta ett eget ansvar för sin hälsa men Landstinget skall på olika
sätt hjälpa till för att underlätta friskvården. En del i detta är att upplåta utrymmen
och ”verktyg” så långt det är möjligt för friskvård.
Därutöver kan Landstinget också ge ett bidrag för att stimulera medarbetarna att
satsa på friskvårdsaktiviteter utanför arbetsplatsen.
Nuvarande system, med ett mer eller mindre krångligt ansökningsförfarande, med
allt för stelbenta regleringar och differentieringar av bidraget, t. ex om det finns
eller inte finns friskvårdsanläggning på arbetsplatsen, gör att det inte är mer än
knappt 9 % av Landstingets anställda som använder denna möjlighet.
Det bidragssystem som Landstinget idag har för friskvård behöver ses över. Det
måste vara transparent och lättbegripligt och lika för all medarbetare och
verksamheter inom Landstinget.
När det gäller skatteregler för hur mycket som får delas ut i form av
friskvårdsbidraget utan att förmånsbeskattas finns inget fast belopp fastställt.
Skatteverket skriver av ”mindre värde” i sina regler. Landstinget i Kalmar län som
har 1600 kronor per år har fått detta godkänt av Skatteverket som skattefri
ersättning.
Allmänpolitiska utskottet delar motionärens syn att systemet måste förändras,
göras likvärdigt och att nivån för ersättningen behöver höjas.
Det primära för Landstinget är att medarbetare avsätter tid för friskvård. Därför
måste också bidrag kunna ges om man väljer att delta i någon regelbunden
klubbverksamhet för idrott eller friskvård. Varje medarbetare måste också själv
kunna välja var man vill gå, då det inte är platsen som är det viktiga utan åtgärden.

Förslag till beslut
Utskottet föreslår fullmäktige besluta
att nuvarande regelverk för ersättning/bidrag avskaffas och ersätts med ett
likvärdigt bidrag oavsett var inom Landstinget man är anställd och
att bidragsnivån höjs samt
att förslag till nya riktlinjer och bidragsnivå presenteras i samband med budget
2014 och
att motionen i övrigt anses besvarad.
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ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande

Lena Bohman Hjelmstedt
Utskottssekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 11-24
Tid:

2013-03-11 kl. 09.00-14.30

Plats:

Gnosjö kommunhus

§ 19
Dnr
LJ
2012/
1385

Motionen – Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael
Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp
friskvårdsbidraget från 500 kr till 1700/år
- att förändringen justeras i friskvårdspolicyn.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som
diskuteras.
Yttrandeförslaget diskuteras. Förslag lämnas att som
faktapunkt också notera försöksverksamheten inom
tandvården.
Under motionens behandling yrkar Jarl Karlsson att
planeringsgruppens förslag i andra att-satsen kompletteras
med ”…i nivå med närliggande landsting”.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla tillägget under faktapunkterna,
att avslå Jarl Karlssons yrkande samt att i övrigt bifalla
förelagt förslag till yttrande samt att anse motionen
besvarad.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet
Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras
Tommy Bernevång Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar
Anneli Andersson

Annika Hansson

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 105-121
Tid:

2012-08-27, 09:00-10:30

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Motion: Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
LJ2012 Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet
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att Landstinget i Jönköpings län justerar upp
friskvårdsbidraget från 500 till 1700 kronor/år samt,
att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.
Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och
föreslår
att nuvarande regelverk för ersättning/bidrag avskaffas och
ersätts med ett likvärdigt bidrag oavsett var inom
Landstinget man är anställd och
att bidragsnivån höjs samt
att förslag till nya riktlinjer och bidragsnivå presenteras i
samband med budget2014 och
att motionen i övrigt anses besvarad.
Rune Backlund yrkar att en fördjupad konsekvensanalys av
förändrat friskvårdsbidrag görs. Konsekvensbeskrivningen
ska utgå från ett pågående arbete med hälsofrämjande
arbetsplatser, och att motionen därmed är besvarad.
Beslut:
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner
att planeringsdelegationen bifaller Rune Backlunds yrkande.
Planeringsdelegationen föreslår därmed att
landstingsstyrelsen beslutar
att en fördjupad konsekvensanalys av förändrat
friskvårdsbidrag görs. Konsekvensbeskrivningen ska utgå
från ett pågående arbete med hälsofrämjande arbetsplatser,
och att motionen därmed är besvarad.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 105-121
Tid:

2012-08-27, 09:00-10:30

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

