
 

 

 
HR-avdelningen 
 

TILLÄPMNINGSANVISNINGAR FÖR FRISKVÅRDSBIDRAG 
 
Riktlinjer för friskvårdsförmån är antagna av personalutskottet. Detta dokument hanterar hur 
riktlinjen praktiskt ska tillämpas vid utbetalning av friskvårdsbidrag. 

 
Bidraget är max 1 500 kr per år från och med år 2019. 

Hur gör du för att söka friskvårdsbidrag?  

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Underlag för friskvårdsbidrag”. Ansökan inlämnas 
till närmaste chef som godkänner underlaget och som sedan skickar in underlaget till 
Lönecenter.  
 
Vilka har rätt till friskvårdsbidrag 
Du har rätt till friskvårdsbidrag om du är tillsvidareanställd. Om du har ett vikariat med 
månadslön betalas friskvårdsbidrag ut i förhållande till den avtalade anställningstiden. Är du 
timanställd har du inte rätt till friskvårdsbidrag. 

Villkor för att kunna få friskvårdsbidrag 

Arbetsgivaren ersätter utlägg under förutsättning att du inte nyttjat eller kommer att nyttja 
annan friskvårdsförmån till exempel annan förmån såsom friskvårdstimme. 
 
Godkänd motion eller friskvård. Det här krävs för att din ansökan ska vara giltig: 
Arbetsgivaren ersätter endast utlägg under förutsättning att betalningen avser förmåner 
som uppfyller skatteverkets kriterier för skattefri motion eller friskvård. 
 
Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida. Sök på personalvårdsförmån.  
 
Hur räknar jag ut bidraget för vikarier? 
 
Exempel 1 
Du har ett vikariat på 6 månader 
1 500/12*6=750 kr. Bidraget från arbetsgivaren blir 750 kr 
 
Exempel 2 
Du har ett vikariat på 4 månader 
1 500/12*4=500 kr. Bidraget från arbetsgivaren blir 500 kr 
 
Exempel 3 
Du har ett vikariat på 8 månader 
1 500/12*8=1000 kr. Bidraget från arbetsgivaren blir 1000 kr 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Det här krävs för att din ansökan ska vara giltig: 

1. Originalkvitto ska bifogas ansökan (om du betalar elektroniskt via internetbank eller 
liknande och inte har något kvitto kan du besöka anläggningen och be om ett kvitto.) 

2. Kvittot ska innehålla uppgift om typ av friskvård 
3. Kvittot ska innehålla ditt namn (personligt kvitto) 
4. Kvittot ska innehålla inköpsdatum (och den period det gäller för) 
5. Kvittot ska innehålla uppgift om eventuell moms  
6. Kvittot ska innehålla organisationsnummer  

 
Det är viktigt att du fyller i blanketten fullständigt för att din ansökan ska kunna tas om hand.  
Av samma anledning är det viktigt att kvitto bifogas och att det innehåller alla uppgifter.  
 
Den ifyllda blanketten lämnar du till din chef för godkännande. Blanketten skickas därefter 
till lönecenter. 
 
Var finns blanketten? 
Blanketten finns på kommunens hemsida,”Blanketter personalsida”. 
 
Sista datum för ansökan 
Sista datum att söka friskvårdsbidrag för innevarande år är den 15 december.  
 
Vid frågor om tillämpning och tolkning kontaktas HR-avdelningen. 
 
Vid frågor om utbetalning av friskvårdsbidrag, t ex utebliven ersättning, kontaktas i första 
hand ansvarig chef alternativt Lönecenter. 
 
 


