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Svar på motion om förmåner via löneavdrag för anställda i 
Sala kommun 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska 
utreda möjligheten att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns 
anställda. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun är en bra arbetsgivare som 
strävar efter att vara en intressant arbetsgivare i konkurrensen om kompetent 
personal. Som ett led i det bör Sala kommun erbjuda fler löneavdrags gilla förmåner 
för sina anställda via löneväxling. Det kan till exempel handla om avdrag för 
pensionsförsäkringar eller hemdator. 

Sala kommun erbjuder idag medarbetare löneväxling till pension och semesterdags
växling, alltså byte av semesterersättning mot extra semesterdagar. Vidare erbjuds 
cykelersättning för viss personal, exempelvis hemtjänstpersonal, som regelbundet 
använder egen cykel i tjänsten. Syftet är här att uppmuntra alternativ till 
bilanvändandet. Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i kommunstyrelsens dåvarande 
arbetsgivardelegation för cirka tre år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i 
egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska erbjuda förmåner som sänker 
skatten. I motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av olika slag innebär 
att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Dagens arbetsgivarutskott jobbar aktivt med frågan att vara framtidens attraktiva 
arbetsgivare. Då det i dags läget framkommit att de anställda hellre ser andra 
satsningar som t.ex. karriärmöjligheter inom kommunen, en ökad lönespridning, bra 
friskvård, rätten till distansarbete, kunna specialisera sig och en personlig 
utveckling m.m. Så ligger fokus på att jobba fram bra förmåner som gagnar både de 
anställda och kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) 
l:e vice ordförande Kommunstyrelsen 

1 (l) 
201H2-11 

ULRIKA SPÄREBO 



ftlIIII SALA Bilaga KS 2013/291/2 lICi1I KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 

1 (1) 

2013-10-27 

YTTRANDE 

! SALA KOMMUN 
i Kommunstyrelsens förvaltning 
I -12- 1 1 

! 

Motionen från Andreas Weiborn och Michael PB Johansson (M) föreslår flera löneavdragsgilla 
förmåner till Sala kommuns anställda via löneväxling. 

Svar 
Som motionärerna påpekar är det viktigt att Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare för att 
locka till sig och behålla kompetent personal. 

Sala kommun erbjuder i dag medarbetare löneväxling till pension och semesterdagsväxling (byte 
av semesterersättning mot extra semesterdagar). Vidare erbjuds cykelersättning för viss personal 
(t ex hemtjänstpersonal) som regelbundet använder egen cykel i tjänsten. Syftet är att uppmuntra 
alternativ till bilanvändande. Kommunen subventionerar även friskvård och medlemskap i 
personalföreningen FRISK. 

Frågan om bruttolöneavdrag har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation för ca tre 
år sedan. Beslutet blev då att kommunen, i egenskap av skattefinansierad verksamhet, inte ska 
erbjuda förmåner som sänker skatten. [ motiveringen beaktades även att bruttolöneavdrag av 
olika slag innebär att sjuk- och föräldrapenning påverkas för den enskilde medarbetaren. 

Min uppfattning är att vi ska fortsätta ha det förhållningssätt till skattefinansierade förmåner som 
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation uttryckt. 

Jane Allansson 
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Motion om förmåner via löneavdrag för anställda Sala Kommun 

Det är viktigt att Sala Kommun är en bra arbetsgivare för Sala Kommuns 

anställda samt att Sala verkar för att vara en intressant arbetsgivare i 

konkurrensen om kompetent personal. Som ett led i det arbetet bör Sala 

Kommun erbjuda flera löneavdragsgilla förmåner till Sala Kommuns 

anställda via löneväxling. Många kommuner och företag arbetar idag 

med olika förmånserbjudanden till sina anställda. Det kan exempelvis 

handla om avdrag för pensionsförsäkringar eller hemdatorer. I Västerås 

behandlas nu frågan om att kunna erbjuda cykel- och el cykel via 

löneavdrag. Det finns som sagt flera möjligheter till att kunna erbjuda 

förmåner via löneavdrag. 

Därför föreslår vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheten att kunna 

erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala Kommuns anställda 

Andreas Weiborn (M) 
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