Svar på interpellation ställd av Vänsterpartiet till
Niklas Borg (M) – Friskvårdsbidraget genom
Actiway

Ser kommunalrådet en risk att endast större leverantörer av tjänster kan delta i
ActiWay och att det därmed leder till en utslagning av småföretagare, beroende av
sina intäkter?
Anser kommunalrådet att Linköpings kommun gynnar ett sunt företagsklimat genom
den här typen av tjänster?
Avser kommunen att utvärdera hur ActiWay nyttjas och avskaffa det om man ser att
nyttjandegraden inte stiger, eller om småföretag strukturellt missgynnas?
Svar:
Linköpings kommun beslutade under våren att införa ett nytt digitalt system för nyttjande av
friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare. Syftet var att få till en mer effektiv
administrativ hantering och att få fler yrkeskategorier att nyttja denna förmån för en bättre
hälsa.
Den upphandling som gjordes ledde till att Actiway fick uppdraget att hantera våra
medarbetares friskvårdsbidrag. Detta gjordes helt utan inblandning från politiken och det
visade sig ganska snart att den upphandlade lösningen var bra för kommunen som
arbetsgivare, men mindre bra för våra medarbetare, som endast kunde nyttja verksamheter
som hade avtal med Actiway och för de olika friskvårdsutförarna, som måste betala en hög
avgift för att vara anslutna till Actiway. Efter sommaren beslutade vi därför att göra en
översyn av regelverket.
Efter översynen öppnas återigen möjligheten till kostnadsersättning mot kvitto och därmed
också att använda friskvårdsutförare som inte är anslutna till Actiway. Denna möjlighet
kommer att finnas under 2020 och sedan utvärderas då en digitalisering av dessa tjänster är
framtiden och en del av kommunens effektivisering av administrativa tjänster.
Jag är glad över att vi har kunnat rätta till något som uppenbart inte blev bra för våra
medarbetare och det lokala näringslivet med denna bättre lösning som kan bidra till en bättre
hälsa hos våra medarbetare. Det ska vara lätt att ta del av friskvård i Linköpings kommun.
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