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Friskvårdsbidrag 

 

Vår kommun tror på att friskvård lönar sig. Kommunen och dess bolag har där-

för beslutat att erbjuda våra anställda ett friskvårdsbidrag. Bidraget är ett alter-

nativ till friskvårdskort och massagecheckar som redan finns. Det är därför 

möjligt att byta friskvårdskortet mot ett ekonomiskt bidrag. Det utgår med 

max 1 560 kronor per år och anställd.  

 

Exempel på hälsofrämjande är styrketräning, simning, gymnastik, spinning, 

dans, yoga, qi gong, tai chi. Bidrag ges också till hälsofrämjande behandling 

som massage eller utbildning i livsstilsfrågor t ex viktväktarkurs, rökavvänj-

ning, stresshantering, mental träning och meditation. Aktiviteten bör vara åter-

kommande för att ge mer långvariga effekter på hälsan.  

 

Utrustning och redskap som exempelvis löparskor, skidor eller golfklubbor rä-

knas inte som skattefri förmån och kan därför inte ersättas. Detta gäller oavsett 

om utrustningen inhandlas eller hyrs. Entréavgifter till idrottsevenemang, kul-

turevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i före-

ningar av olika slag kan inte heller ersättas.  

 

Mer information hittar du på http://www.skatteverket.se. Där finner du även en 

lista med vilka aktiviteter som är skattefria och därmed godkända att nyttja bi-

draget till.  

 

Vem kan få bidrag? 

• tillsvidareanställda medarbetare och visstidsanställda med månadslön och 

en anställning längre än 6 månader (oavsett sysselsättningsgrad) eller an-

ställda för en hel termin i skolans verksamheter.  

• föräldraledighet, sjukskrivning eller annan ledighet ger rätt till bidrag un-

der tiden. 

 

Hur får jag friskvårdsbidrag? 

• Meddela din chef eller friskvårdsombud att du väljer friskvårdsbidraget. 

De lämnar i sin tur uppgifterna till personalstrategen på personalkontoret. 

• Medarbetaren betalar själv för aktiviteten – friskvård och sparar kvitto. Ak-

tiviteten ska avse aktuellt ansökningsår. Har man ett träningskort via auto-

giro måste man styrka att man haft utlägg för träningskortet och får bidra-

get i efterskott. På kvittot ska det tydligt framgå;  
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 Vilken aktivitet det gäller 

 Vem det avser 

 Datum 

 Hur mycket aktiviteten kostat 

 Friskvårdsföretagets namn och adress 

(Tänk på att vanliga kassa-kvitton kanske inte innehåller samtliga punkter, då 

måste du få ett skriftligt kvitto) 

• Blanketten "Ansökan om bidrag till friskvård" fylls i och skrivs ut.  

• Blanketten och kvitto skickas till din lönehandläggare. Bidraget betalas ut 

på din lön två gånger per år (juni/dec). Hela bidraget kan också betalas ut 

vid ett enda tillfälle. 

• Inlämning och redovisning av kvitton sker 2 ggr per år (senast 31 maj / 30 

nov) 

• Utbetalning sker med lönen i efterskott (juni / dec).  

• Du ska vara anställd hos Hultsfreds kommun eller ÖSK det datum utbetal-

ningen sker.  

 

 

 

 


