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§ 238 Införande av arbetskläder för
förskolepersonal samt ökning av
friskvårdsbidraget under 2021
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 § 108 om Revidering
av Mål och budget 2021-2022. Vid revideringen av budget
beslutades bland annat om en utökning av kommunstyrelsens
reserv med
40 mnkr för 2021. Med anledning av utökningen av
kommunstyrelsens reserv har satsningar arbetsmiljöområdet
identifierats.
Förslaget gällande friskvårdsbidraget är att höja bidraget till 2 000
kr per medarbetare och år för den som är heltidsanställd i
kommunen. För de medarbetare som arbetar deltid (49 procent
sysselsättningsgrad eller lägre) är friskvårdsbidraget 1 000 kr per år
och medarbetare. Höjningen gäller för 2021 och kostnaden
beräknas till 2,8 mnkr.
Förslaget gällande arbetskläder för vissa yrkesgrupper i kommunen
är att vinterkläder och vinterskor för heltidsanställda inom den
kommunala förskolan införskaffas. Satsningen på arbetskläder
beräknas till 1,2 mnkr för 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en central hantering av båda
satsningarna inom arbetsmiljöområdet. För att inte öka kostnaden
för respektive nämndbudget, som är fastställd för budgetåret 2021,
föreslår förvaltningen att finansiering sker genom ianspråktagande
av kommunstyrelsens reserv. Kostnaderna hanteras inom
kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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1. 1,2 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för inköp av
arbetskläder i form av vinteroverall och vinterskor till
förskolepersonal under 2021.
2. 2,8 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för att täcka upp
ökade kostnader för friskvårdsbidrag 2021.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ordförande noterar att det aktuella ärendet berör budget för år
2021. Friskvårdsbidraget för år 2022 hanteras inom 2022 års
budget.
Ordföranden föreslår att de likalydande förslagen från Moderaterna
och Sverigedemokraterna behandlas som ett gemensamt förslag,
vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna
förslaget. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. 1,2 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för inköp av
arbetskläder i form av vinteroverall och vinterskor till
förskolepersonal under 2021.
2. 2,8 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens reserv för att täcka upp
ökade kostnader för friskvårdsbidrag 2021.
Reservationer

Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman, Michael
Fridebäck - samtliga (M) - samt Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
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