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20180319 förslag från PU 
  
 
Handlingsplan för Hälsofrämjande arbete i Robertsfors kommun.   

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Robertsfors kommun och det är allas 

ansvar att i det dagliga arbetet medverka i uppgiften att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund 

och utvecklande arbetsplats där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  

Definition 

Ett hälsofrämjande perspektiv är ett arbete som både arbetar med att främja resursen hälsa men 

också att förebygga att ohälsa uppstår och präglas av en helhetssyn på alla de faktorer som påverkar 

människan i arbetet. Den blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för 

kundorientering, arbete och kvalitet ska prägla kommunens arbete för att medarbetarna ska fungera 

optimalt, utvecklas och må bra och för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.  

Vårt förhållningssätt 

Enigt Robertsfors kommuns verksamhetside ska vi verka för ett hållbart samhälle, erbjuda god 

offentlig service med tillgänglighet och kvalitet som kännetecken och svara för myndighetsutövning 

som skapar förtroende och rättsäkerhet.  

För att nå framgång i dessa avseenden fordras ett arbetsmiljöarbete som tar tillvara mångfalden i 

våra olika verksamheter och hos våra medarbetare. En förutsättning för detta är ett tydligt ledarskap, 

och flexibla lösning där arbetsmiljöarbetet utgår från arbetsplatsen och sker i nära samarbete mellan 

chefer och medarbetare.  

Våra arbetsplatser ska genom arbetsmiljöarbetet spegla den verksamhet vi verkar i. Vi ska vara en 

arbetsplats där all kompetens tas tillvara och möjlighet ska ges att aktivt medverka i 

arbetsmiljöarbetets utformning.  

Utgångspunkten tas i kundernas behov och förväntningar på vår kommun och ska samlat skapa mest 

värde för våra kunder.  

Syfte och Uppföljning 

Vårt hälsofrämjande arbete ska bidra till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare genom att: 

 minska vår totala sjukfrånvaro, 

 man kan rekommendera andra att arbeta hos oss, 

 att vi har ett bra ledarskap; 

och på det sättet bidra till att vi uppnår verksamhetens mål.  Om vi är en arbetsplats som arbetar 

med hälsa följer vi upp genom vår medarbetarenkät. 
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Vårt stöd 

Friskvård på arbetstid, en gemensam dialog 

Arbetsplatsen uppmuntras att gemensamt planera hälsofrämjande insatser. Friskvården utgår från 

arbetsplatsen och dess medarbetares behov och utifrån arbetssituation. Insatsen planeras alltid i 

sampel mellan chef och medarbetare inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet. Friskvårdstiden får aldrig schemaläggas. Friskvården ska i första hand röra motionsaktiviteter 

men kan i överenskommelse med närmaste chef användas till andra insatser. 

Ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktivitet 

Samtliga månadsanställda medarbetare erbjuds ett ekonomiskt bidrag till motions- och 

friskvårdsaktivitet av enklare slag i form av en friskvårdsersättning, som utbetalas i efterhand. Med 

enklare slag avses att den uppfyller skattelagstiftningens krav på skattefrihet. www.skatteverket.se 

Arbetsgivaren bidrar med 50 % av kostnaden, dock max 2000 kronor för våra månadsanställda. Ingen 

proportionering görs för den som arbetar deltid i en tillsvidareanställning. Friskvårdsersättning 

erhålls under föräldraledighet och sjukskrivning. Dock inte under andra tjänstledigheter. Rätten till 

ersättning är förfallen om ersättning inte begärts senast ett år efter den dag då utlägget gjordes. 

Nytt from 2017-01-01: Bidraget dras direkt vid köp hos friskvårdsföretag/förening som är ansluten till 

ActiWay (en kvittohanteringstjänst). För övriga gäller inskickande av kvitto till ActiWay enligt särskild 

rutin. 

Deltagande i motionsevenemang 

Robertsfors kommun ställer sig positiv till att medarbetare i grupp deltar i motionsevenemang. 

Kostaden för lagdeltagande i denna typ av evenemang kan ersättas av arbetsgivaren. Förutsättning 

för skattefrihet är att alla medarbetare erbjuds deltagandet. Kontanta utlägg i form av entréavgifter 

till idrottsevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika 

slag ersätts inte. 

Badhuset i Robertsfors 

Samtliga medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter en gång per 

vecka.  Anteckna dig på en lista i simhallens kassa.  
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Robertsforshälsans träningslokal i Robertsfors 

I vårt avtal med Företagshälsovården Robertsforshälsan finns möjlighet för medarbetare med 

tillsvidareanställning och tidsbegränsat anställda över 6 månader (ej timavlönade) att fritt nyttja 

Robertsforshälsans träningshall/gym i Robertsfors samt introduktion till träning av sjukgymnast.  

 

Robertsforshälsans friskvårdstjänster 

Möjligheter finns att få stöd i arbetet med att främja god hälsa på arbetsplatsen med rådgivning på 

individ-, grupp och organisationsnivå samt genomförande av hälsoundersökningar med hälsoprofil, 

arbetsplatsanpassningar samt rådgivning och föreläsningar inom olika områden som kost, motion 

och drog- och tobaksavvänjning.  

 

Trivselpeng 

Varje arbetsplats disponerar årligen 200 kronor per medarbetare för gemensam aktivitet t ex i form 

av studiebesök, personalfest, jullunch och liknande. Syftet är att främja samhörigheten på 

arbetsplatsen. 

Det är närmaste chef som beslutar om samtliga aktiviteter och ersättningar. Aktiviteter budgeteras 
inom respektive organisatorisk enhet, om inte annat beslutas 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 


