Eget förslag
Kommunstyrelsen 2021-10-25
§ 238 Införande av arbetskläder för förskolepersonal samt ökning av
friskvårdsbidraget under 2021
Från årsskiftet halverades friskvårdsbidraget för anställda i Haninge kommun. För
heltidsanställda chocksänktes det från 2 000 kronor om året till 1 000 kronor. En rejäl
sänkning som skapade stora reaktioner från de anställda. Det var resultatet av den politiska
ledningens ofinansierade besparing på 18 miljoner som förvaltningen gavs i uppdrag att
finansiera efter förra årets beslut om mål och budget. Det är inte ansvarstagande politiskt
ledarskap att låta förvaltningen fatta ett så laddat beslut. Ett beslut som inte borde tagits
överhuvudtaget. De anställda har kämpat under en pandemi. Det är beklämmande att ge
dem ett sådant besked direkt efter julledigheten. Friskvårdsbidraget är många anställdas
chans att hålla sig vid god hälsa. Halveringen av friskvårdsbidraget påverkade också flera
företag som omfattas av friskvårdsbidraget och som gått på knäna under pandemin.
Kommunens sedan länge uttalade strategi att bli en mer attraktiv arbetsgivare tog en smäll
av beskedet.
Nu försöker den politiska ledningen gottgöra sitt svek mot personalen genom att återställa
friskvårdsbidraget till ursprungliga 2 000 kr i somras. Dessutom har de mage att
kommunicera att de fördubblar bidraget när de egentligen bara är en återställning. Nu vill
man finansiera återställningen tillfälligt även för nästa år. För övrigt verkar många av den
politiska ledningens satsningar så kallade satsningar vara av tillfällig karaktär. Om det har
med nästa års val att göra får var och en själva avgöra. Vi ser dock mer långsiktigt på dessa
självklara förmåner.
Återställningen av friskvårdsbidraget ska vara permanent. Detsamma gäller naturligtvis för
arbetskläder till förskolepersonal. Det är viktigt som arbetsgivare att tillgängliggöra basala
förutsättningar för sina anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Idag har Haninge kommun
lägst andel anställda inom förskolan i hela länet enligt LO:s senaste arbetsgivarerapport. De
förtjänar mer långsiktiga förutsättningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att friskvårdsbidragets nivå på 2 000 kr/år för en heltidsanställd ska gälla permanent.
2. Arbetskläder för förskolepersonalen ska gälla permanent.
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__________________
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