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Fyra av fem kommuner erbjuder
friskvårdsbidrag
En undersökning från mjukvaruföretaget Visma visar att 82 procent av alla
kommunerna erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag till sina anställda. Men
beloppet varierar stort, mellan 400 och 3 000 kronor per år och person. Fri
tillgång till en simhall, friskvårdstimme och rabatter på lokala gym är andra
vanliga personalförmåner som stärker de anställdas hälsa.
– Det är glädjande att så pass många kommuner erbjuder friskvård till
anställda i någon form. Förhoppningsvis ser många kommuner det som en
långsiktig investering i de anställdas hälsa och inte som en kostnad, säger
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

I tider av hög sjukfrånvaro satsar allt fler organisationer på friskvård. En
undersökning som Visma utfört visar att 82 procent av landets 290
kommuner erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag till sina anställda.
Beloppet varierar dock kraftigt, mellan 400 och 3 000 kronor per person och
år. Det genomsnittliga värdet för hela landet är 1 171 kronor. I Östergötlands
län erbjuder alla kommuner friskvårdsbidrag, där återfinns även det högsta
genomsnittet på 1 677 kronor. Högst bidrag, 3 000 kronor, får anställda i
Helsingborgs kommun.
Förutom friskvårdsbidraget har många kommuner tagit fler hälsofrämjande
initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa. En vanlig förmån är en så
kallad friskvårdstimme, där personalen får träna en timme i veckan på
arbetstid. Därutöver har många bland annat erbjudanden om att utnyttja den
kommunala simhallen fritt, få rabatter på utvalda anläggningar eller ta del av
aktivitetsutbudet i en personalklubb.
− Friskvård är viktigt, inte minst för att förebygga arbetsrelaterade
hälsoproblem som stress och utbrändhet. Utöver friskvårdsbidrag kan
arbetsgivare också arbeta hälsofrämjande och minska stressen genom att
effektivisera uppgifter som tar onödig tid. Det kan exempelvis vara en digital
lösning för smidig hantering av personalens friskvårdskvitton, säger Sofia
Gerstenfeld.
Statistik: Friskvårdsbidrag i landets kommuner
Hur många kommuner erbjuder anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag och med
vilket belopp?
Andelen av länets kommuner som
erbjuder ett skattefritt
friskvårdsbidrag i %

Genomsnittligt belopp,
friskvårdsbidrag i kronor per
person och år

Blekinge län

60

900

Dalarnas län

53

838

Gävleborgs
län

90

1033

Gotlands län

100

1200

Hallands län

83

1300

Jämtlands
län

25

1050

Jönköpings
län

77

960

Kalmar län

100

1246

Kronobergs
län

100

975

Norrbottens
län

57

1125

Skåne län

94

1274

Södermanlan 89
ds län

1125

Stockholms
län

100

1577

Uppsala län

100

1088

Värmlands
län

75

925

Västerbotten
s län

80

1021

Västernorrla
nds län

86

1400

Västmanland 80
s län

1163

Västra
Götalands
län

78

987

Örebro län

75

1156

Östergötland 100
s län

1677

Genomsnitt
för hela
landet

1171

82

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Visma Enterprise under november 2017 januari 2018. Alla 290 kommuner svarade. Med friskvårdsbidrag avses här en
skattefri personalförmån där anställda fritt kan välja aktivitet inom ramen för
Skatteverkets regler.

För mer information kontakta
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, 010-141 15 01,
sofia.gerstenfeld@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad
utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar
verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000
nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och
ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6
700 anställda och omsatte 9 300 miljoner norska kronor 2017.
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