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Åtvidabergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi erbjuder ett hållbart 

arbetsliv vilket innebär att vi har arbetsplatser som främjar hälsa och 

välbefinnande. Att ha engagerande och motiverande medarbetare bidrar till trivsel 

och produktivitet i verksamheterna. En del är att uppmuntra och motivera våra 

medarbetare till att en hälsosam livsstil är genom kommunens friskvårdsbidrag. 

 

Medarbetare i Åtvidabergs kommun får möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för 

friskvård på fritiden som innebär att avgifter för motionsaktiviteter ersätts med 

50 procent, maximalt 1000 kr per år.  

Vilka omfattas? 

Friskvårdsbidraget utges oavsett anställningsform. Även föräldralediga och 

sjukskrivna har rätt till bidrag. Förmånen gäller inte vid tjänstledighet.  

 

För medarbetare som inte är tillsvidareanställd ges bidraget i förhållande till 

anställningens längd. 

 

Om du slutar din anställning innan årets slut och har fått ut hela 

friskvårdsbidraget blir du inte återbetalningsskyldig. 

Vad kan bidraget användas till? 

Friskvårdsbidraget får användas aktiviteter som Skatteverket klassat som 

skattefria. 

Exempel på detta är: 

 Tränings- och gymkort 

 Lagsporter som fotboll och handboll 

 Kampsporter – till exempel budo, judo, kendo  

 
Olika former av massage, akupunktur och akupressur med mera kan räknas som 

friskvårdsaktivitet. Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de syftar till att 

förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller 

rygg som kan uppstå i samband med ensidigt arbete.  

 

Följande aktiviteter räknas inte som friskvård: 

 Träning med en personlig tränare. 

 Personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av 

olika slag 

 Klädutrustning, till exempel träningsskor 

 Sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning, t ex 

pistolskytte, agility och bridge 

 Fiske, bergsklättring och andra former av naturupplevelser 

 Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, 

segling, ridning och utförsåkning. 

 
Mer information finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. 
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Övriga villkor  

 Friskvårdsaktiviteten som avses ska ske på medarbetarens fritid 

 Ersättning kan inte sparas och föras över till nästkommande år 

 Ansökan sker på särskild blankett och kan betalas ut via lön i april, 

september och december. Sista dag att söka ersättning för ett år är den 30 

november. 

 Årskort eller motsvarande som delbetalas via autogiro ersätts i efterhand 

mot uppvisande av uppgift att betalning skett, exempelvis kontoutdrag. 

Om det inte framgår på kontoutdraget vad betalningen avser krävs att 

kopia på avtalet/överenskommelsen med träningsanläggningen bifogas.  

 Alla krav på ersättning initieras av medarbetaren 
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Redovisning av friskvårdsbidrag 

Namn:     Arbetsplats:    

 

Personnummer:     

 

Avser år:    

 

 

Kvitto nr Aktivitet Total kostnad Varav bidrag 

(50%) 

1    

2    

3    

4    

5    

 Summa   

 Ev tidigare bidrag under året  - 

 Bidrag kvar att utbetala  = 

 Lönekontorets notering   

 
Medarbetare i Åtvidabergs kommun har möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för friskvård på 

fritiden som innebär att avgifter för motionsaktiviteter ersätts med 50 procent, maximalt 1000 kr 

per år.  

 

Friskvårdsbidraget får användas aktiviteter som Skatteverket klassat som skattefria. 

 

Bifoga originalkvitto eller bankutdrag som styrker din utgift och lämna till 

lönekontoret. Friskvårdsbidraget betalas ut vid tre tillfällen per år, april, september och 

december. Sista dag för ansökan är den sista i månaden innan utbetalning dvs 31 mars, 

31 augusti och 30 november. 

 

 

Underskrift: 
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