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Motion om införande av friskvårdsinsatser inom socialförvaltningens 

verksamhetsområde. 

Inom socialförvaltningens verksamhetsområde arbetar vi med människor. Ett 

fantastiskt arbete som ger mycket men som ibland också tar mycket.  

Tunga lyft, obekväma arbetstider, stress, möten med brukare som tar mycket energi 

är exempel på sådant. Det är svårt att rekrytera personal och framtiden för 

rekryteringen ser inte så ljus ut. Som liten kommun konkurrerar vi med både större 

kommuner och med regionens verksamheter. Man pratar också om att vi måste höja 

pensionsåldern för att kunna möta framtidens behov. 

Hur ska vi hålla som människor och hur ska vi i Gnosjö kunna locka personer att vilja 

jobba hos oss? 

Men....det finns exempel på hur man kan öka hälsan hos personalen och 

attraktiviteten som arbetsgivare.  

Ett sådant exempel är bostadsbolaget Mimer i Västerås.  

“Mimer hade hamnat i en nedåtgående spiral med ökade sjuktal och 

långtidssjukskrivningar till följd. 2017 infördes därför en friskvårdssatsning där 

medarbetarna fick tillbaka 20 procent av den tid de utförde pulshöjande träning i upp 

till tre timmar i veckan. Under ett år handlar det om 31,2 timmar, vilket motsvarar 

nästan en veckas extra semester. Varje träningstillfälle noteras i den digitala 

träningsdagboken som medarbetaren sedan skickar till HR-avdelningen.” 

 http://www.mynewsdesk.com/se/mimer/pressreleases/personalen-erbjoeds-extra-

semester-om-de-traenade-sjukfraanvaron-sjoenk-med-30-procent-2835316 

Som ordförande och vice ordförande i socialutskottet önskar vi att “vår” verksamhet 

ska få vara ett pilotförsök för att på detta eller liknande sätt främja hälsan och öka 

attraktiviteten i verksamheten. 

o Hur kan en liknande åtgärd genomföras i socialförvaltningens verksamheter i 

Gnosjö kommun?  

o Ska nuvarande friskvårdsbidrag kvarstå i så fall? 

o Blir det någon extra kostnad eller beräknas hälsovinsterna överstiga detta? 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag 

på hur en liknande åtgärd skulle kunna genomföras i socialförvaltningens 

verksamheter i Gnosjö kommun? 
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