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Mer friskvård för kommunens anställda
Coronapandemin påverkar oss alla och dess effekter förväntas inverka på våra liv en lång tid
framöver. Bland negativa konsekvenser på både kort och lång sikt finns ökad risk för psykisk och
social ohälsa, och vi har också en situation där rekommenderat distansarbete leder till att den
vardagsmotion många annars får när de tar sig till jobbet nu tillfälligt uteblir.
Kommunen har som arbetsgivare möjlighet att stärka redan kända friskfaktorer och kan agera
proaktivt genom att ge anställda ett tillfälligt höjt friskvårdsbidrag. En höjning av bidraget ger
utrymme för våra anställda att till exempel prova en ny utomhussport, teckna ett extra medlemskap
vilket kan underlätta för att ”coronaanpassa” träningsstunderna, och att vårda kropp och själ så de
håller sig friska under denna oroliga och annorlunda tid. En höjning av bidraget kommer också att
gynna föreningsliv och lokalt näringsliv inom hälsa och idrott.
Detta är något som andra arbetsgivare gjort, med gott resultat, under coronapandemin. Exempel
på detta är Arbetsförmedlingen, Trosa kommun, Stockholms universitet och Region Sörmland. Vi
menar att Lunds kommun borde gå efter.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ anser att Lunds kommun
som arbetsgivare ska genomföra en tillfällig höjning av friskvårdsbidraget till sammanlagt 3000 kr
per år. Även kommunens helägda bolag inkluderas i förslaget och ska erbjudas möjlighet att
genomföra motsvarande höjning till sina anställda. Höjningen ryms inom ramen för det
Skatteverket benämner som skattefria personalvårdsförmåner.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
kommunstyrelsen besluta:

Vänsterpartiet

och

Feministiskt

initiativ

föreslår

att

friskvårdsbidrag för Lunds kommuns anställda under år 2021 höjs till 3000 kr.

att

bolag ägda av Lunds Rådhus AB erbjuds möjligheten att höja friskvårdsbidraget med 1300
kr under år 2021 för sina anställda.

att

finansiering sker från kommunstyrelsens coronabuffert.
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