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Dnr 2018/000039 -026 

Medborgarförslag - Höjt friskvårdsbidrag för 
medarbetare i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framhålls att kommunens friskvårdsbidrag bör höjas så 

att det stimulerar till ett ökat deltagande i friskvårdsaktiviteter. Förslags-

ställaren menar att detta kan bidra till att sänka sjuktalen bland medarbetarna 

samt öka kommunens attraktivitet med positiva effekter på kostnaderna för 

nyrekrytering som följd.         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 9 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till redovisningen av 

kommande satsningar på friskvård i kommunen.      

_____ 
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Medborgarförslag - Höjt friskvårdsbidrag för 
medarbetare i Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framhålls att kommunens friskvårdsbidrag bör höjas så 

att det stimulerar till ett ökat deltagande i friskvårdsaktiviteter. Förslags-

ställaren menar att detta kan bidra till att sänka sjuktalen bland medarbetarna 

samt öka kommunens attraktivitet med positiva effekter på kostnaderna för 

nyrekrytering som följd.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 9 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2018.    

Överväganden 

Förvaltningen genomförde under hösten 2017 en utredning gällande frisk-

vårdsbidragets användningsfrekvens samt en utvärdering av modell och nivå 

för bidraget. I utredningen redovisas också resultat från tidigare mätningar 

och undersökningar som visar att ökade satsningar på friskvård inte minskar 

sjukfrånvaron med automatik. Förvaltningen konstaterade i utredningen att 

det är rimligt att behålla nuvarande modell för friskvårdsbidraget men att det 

också finns andra möjligheter för arbetsgivaren att stimulera till ökad fysisk 

aktivitet bland medarbetarna. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett beslutsunderlag baserat på de förslag som redovisades i utredningen. 

Dessa förslag innebar i sammanfattning att nuvarande nivå på 500 kronor per 

medarbetare behålls samtidigt som informationen om möjligheten att utnyttja 

det gym som finns på Skansenskolan i Mörbylånga ska förbättras.  

Kommunens personalförening kan medverka till att skapa bättre kunskap om 

medarbetarnas konkreta önskemål om aktiviteter och träningstider och det 

årliga anslaget till föreningen kan omfördelas något och bidra till en 

finansiering av ett nytt trivselbidrag till varje arbetsgrupp. Bidraget skulle 

uppgå till 200 kronor per anställd och skapa möjligheter för åtgärder som 

ökar sammanhållningen och trivseln i arbetsgrupperna. 

Ett förslag om den här nya friskvårdssatsningen ska föreligga för politiskt 

beslut under hösten 2018. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. En förbättrad satsning på friskvård bland kommunens 
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anställda får på sikt en positiv effekt på framförallt perspektiven 

”Arbetsmiljö” och ”Jämställdhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till redovisningen av kommande 

satsningar på friskvård i kommunen.    

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Katarina Johansson, Hjalles väg 1, 386 60 Mörbylånga. 
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§ 6 Dnr 2018/000039 026 

Anmälan av Medborgarförslag - Höjt friskvårdsbidrag 
för medarbetare i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att friskvårdsbidraget höjs för medarbetare i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 9 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 17 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Katarina Johansson, Hjalles väg 1, 386 60 Mörbylånga 

 

 

 




