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Vingåkers kommun höjer insatserna för
friskare medarbetare
I Vingåkers kommun pågår ett arbete för att möta det växande behovet av
arbetskraft inom bland annat vård, omsorg och skola. Fokus ligger på att locka
ny personal, ta god hand om befintlig personal och att vara en kommun som
man gärna jobbar kvar hos under lång tid. En del i det arbetet är att höja friskvårdsbidraget och arbeta mer proaktivt ute i verksamheterna.
Vingåkers kommun har sedan många år arbetat med friskvårdande insatser kring
sina medarbetare. För att öka det proaktiva hälsofrämjande arbetet ytterligare
och skapa en ännu mer flexibel personalvårdsförmån har kommunen beslutat
om förändrade åtgärder fr o m 1 januari 2019.
• Friskvårdsbidraget höjs från 1000 kr till 2000 kr
• Personalenheten kommer att arbeta mer proaktivt ute i verksamheterna
Kommunens egna gym som funnits i Friskvårdens lokaler kommer att avvecklas.
- För den som vill gå på gym finns dels vårt eget gym på Vingåkersbadet men vi
har även bra avtal med våra lokala gym som har större anläggningar,
berättar Mattias Gustafsson som är personalchef i Vingåkers kommun
Personalenheten kommer att arbeta ännu mer uppsökande kring hälsofrämjande
aktiviteter ute i verksamheterna.
- Dessa insatser är viktiga för oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Mattias
Gustafsson. Vi vill möta upp att många medarbetare inte bor i kommunen, att
vi har olika arbetstider och olika förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att
alla ska kunna ha möjlighet att nyttja personalförmåner när det passar just den
enskilde individen och efter eget intresse.
Så här säger Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande och
ordförande i personalutskottet om beslutet:
-Att kunna erbjuda en bra och generös friskvård stärker inte bara hälsan bland
våra medarbetare utan ger även signaler om att Vingåker är en arbetsgivare som
vill att personalen ska få förutsättningar att må så bra som möjligt.
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