Riktlinjer för friskvårdsbidrag
Helsingborg Arena och Scen AB
Helsingborg Arena och Scen vill vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.
Bolaget vill som ett led i det skapa incitament för medarbetarna att ta hand om sig
genom regelbunden friskvård och motion. Ambitionen med det är att öka de enskilda
medarbetarnas välbefinnande och motivation, att bidra till att skapa en sund
arbetsmiljö och att sträva efter låga sjuk- och ohälsotal.
Friskvårdsbidrag
Medarbetare i Helsingborg Arena och Scen har rätt till ett friskvårdsbidrag på 3 000
kr inklusive moms per år. Bidraget kan utnyttjas för friskvård i form av träning mm
utanför betald arbetstid. För bedömningen av om viss friskvårdsaktivitet är
ersättningsgill använder sig bolaget av Skatteverkets lista på www.skatteverket.se
Bidrag beviljas inte för medlemsavgifter eller entrébiljetter till idrottsevenemang, och
inte heller kostnader i samband med friskvård, såsom
t ex handdukar, hänglås, depositionsavgifter och liknande.
Beloppet är beräknat per kalenderår. Deltidsanställda, föräldralediga och sjukskrivna
har rätt till samma friskvårdsbidrag som heltidsanställda. Tjänstlediga på heltid
erhåller inget friskvårdsbidrag. Medarbetare som är anställd under en kortare period
av året har endast rätt till friskvårdsbidrag motsvarande tid i tjänst. En medarbetare
som har ett fyra månaders pjäskontrakt har således endast rätt till högst fyra
tolftedelar av bidraget. Timanställda har rätt till fiskvårdsbidrag för de månader man
tjänstgjort
Medarbetaren lämnar in kvitto på utlägg för friskvård till bolagets
personaladministration varefter utbetalning görs via lön. Har medarbetaren t ex köpt
ett årskort kontant kan man få hela bidraget på 3 000 kr i en utbetalning. För utlägg
för friskvård som betalas genom autogiro görs utbetalning i efterskott mot uppvisande
av kvitto eller betalningsintyg, högst en gång per kvartal. Anställdes namn och moms
ska alltid framgå av underlaget.
Använd anvisad blankett för utlägg som finns på Stage/Backstage. Om
medarbetaren saknar kvitto eller betalningsintyg, kan ingen ersättning betalas ut.
Friskvård får inte ske under betald arbetstid.
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