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1. Ersättningar och avgifter 2019 
 
Kilometerersättning: 
    1 - 5000 km 0,43 euro/km 
    5001 km -  0,38 euro/km 
 
    passagerare  0,03 euro/km 
    skrymmande last 
    över 80 kg   0,03 euro/km 
    släpvagn   0,07 euro/km 
     
Dagtraktamenten: 
                                  Helt dagtraktamente          42 euro 
    partiellt dagtraktamente  19 euro  
    måltidsersättning  10,50 euro  
 
Kostförmån beskattningsbart värde: 
    skolmåltid (övervakning) 3,96 euro 
    anstaltsmåltid   4,95 euro 
 

    måltidskupongernas pris 6,60 /st. 
 
Avgifter:   arbetstagarens arbetslöshetsavgift sänks till 1,50 %  
 
    arbetstagarens pensionsavgift ändras enligt följande: 
    17 år—52 år  6,75 % 
    53 år—62 år  8,25 % 
    63 år—68 år  6,75 %  

2. Påminnelse: Förändringar i företagshälsovården från 1.1.2019  
 
Från och med årsskiftet är det Pihlajalinna som sköter personalhälsovården för Pe-
dersöre kommuns anställda – förutom för avbytarservicen i Vörå, Korsholm och 
Närpes – där fortsätter samma system som tidigare. 
 



 

Anställda kan numera besöka företagshälso-
vårdaren Camilla Härmälä (på bilden) i Ben-
näs utan tidsbeställning varje vardag mel-
lan klockan 8 och 9. Hennes rum finns i 
munhälsovårdens lokaler på Vasavägen 1.  
 
Till företagshälsovårdarens drop-in kan du 
vända dig med: 
 

Akuta korta ärenden som inte kräver läkar-
vård 
Vaccinationer 
Blodtrycksmätning 
Info och rådgivning 
Stygnborttagning 

 
Camillas telefonnummer är 040–634 1278. 
Hon har telefontid vardagar klockan 12.30–13.00.  
E-post: camilla.harmala@pihlajalinna.fi 
 
Till företagshälsovårdens telefonservice kan man ringa alla dagar i veckan mellan klockan 
6–22. Tel: 010 312 137  
 
Det gäller:  Tidsbokningar  

  Rådgivning och handledning  
  Sjukintyg  
  Lämna ringbud  

 
Verksamhetspunkten i Jakobstad har en egen jourtelefon man kan ringa vardagar mellan 
kl. 8–9 och 12:30–13. 
Tel: 010 312 3023 
Adress: Alholmsvägen 43, 68600 Jakobstad  
fr.o.m. 1.3.18 Köpmansgatan 6, 68600 Jakobstad  
 
Företagshälsovårdens team för Pedersöre kommun: 
Hälsovårdare: Camilla Härmälä 
Läkare: Olga Timonen 
Fysioterapeut: Niklas Lindell 
Psykolog: Lina Jungell  

3. Motionssedeln E-passi 
 
Är du nyanställd eller har du som tidigare anställd ännu inte aktiverat det elektroniska betal-
ningsmedlet E-Passi ska du meddela in ditt mobilnummer och din e-postadress till personal-
sekreteraren birgitta.kall@pedersore.fi så registrerar hon dig som användare. Alla som är 
anställda minst sex månader och införtjänar semester har rätt att ta del av förmånen. E-
passi ger dig en förmån på fem euro per månad och utbetalas i januari och juli. Summan är 
totalt 60 euro per år, och gäller kategorin FRISKVÅRD, det vill säga motion i olika former. 
 
När du är registrerad som användare får du inloggningsuppgifter på din e-postadress. Efter 
första inloggningen på https://www.epassi.fi/sv/hem byter du till ett eget lösenord, och sedan 
ser du ditt saldo. I nättjänsten kan du betala till exempel MI-kurser via onlinebetalningar-
funktionen. Besöker du till exempel simhallen använder du ditt telefonnummer för att betala 
besöket i kassan.  
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4. ADB- och cykelinköp 
 
Som tillsvidare anställd har du möjligheten att köpa ADB utrustning och eller cykel på av-
betalning. Erbjudandet gäller till 31.12.2019. Återbetalningstiden är max 3 år och maximi-
beloppet 2 500 euro. För närmare information kontakta Birgitta Kåll telefon 06/7850 115. 

5. Personalföreningen informerar 
 
Ett nytt år har påbörjats och personalförening-
en drar igång med sin verksamhet. Som van-
ligt tar vi tacksamt emot förslag på program 
samt ris och ros angående programpunkter 
som varit.  
 
Personalföreningen är till för sina medlemmar 
och för att kunna uppfylla era önskemål behö-
ver vi naturligtvis först få reda på vad ni vill 
och önskar. Ta därför gärna kontakt med nå-
gon av styrelsemedlemmarna och framför era 
tankar och åsikter. Vi har en ny ordförande 
Anna-Karin Pensar, sekreterare Pernilla Ny-
mark, kassör Stefan Hellund, Carina Eklund, Malin 
Henricson, Linda Hattar och Marie Mård.  
 
UTHYRNING 

 
Personalföreningen hyr ut följande utrustningar vid maskindepån i Bennäs (bakom brand-
stationen): Jordfräs 10 €/dygn eller 15 €/weekend, båttrailer, bilsläpvagn och vedklyv 10 
€/dygn eller 20 €/weekend, kanot 50 €/månad, större gasgrill 20 €/dygn inklusive gas 
samt 40 €/weekend, Kärcher textilångtvätt 25 €/dygn eller 35 €/weekend. Tilläggsuppgif-
ter fås av Viktor Sjölund tel. 050-3532 528. 
 
AKTIESPARARKVÄLL MED LARS-ERIK STRÖMBERG 

 
Kom med på en intressant och inspirerande aktiespararkväll med Lars-Erik Strömberg 
måndagen den 18 mars kl. 18 vid Sursik. Vi får lära oss mera om aktiernas och börsens 
fantastiska värld, hur man kommer igång och vad  man bör ta i beaktande i sitt sparande. 
Max 25 personer och tillfället är gratis.  Kaffe och tilltugg under kvällen. Anmälningar görs 
till kommunens växel, tel. 7850 111 eller e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, sen-
ast 11.3.2019 Välkommen med! 
 

KULTUR OCH VÄLMÅENDE ÅRET 2019 

 
År 2019 kommer Personalföreningen att inleda ett aktivt kulturellt samarbete med Kulturby-
rån i Pedersöre. Alla medlemmar sponsoreras med 10 euro per år för ett evenemang som 
Kulturbyrån ordnar.  I samband med er anmälan till Kulturbyrån uppger ni användningen av 
Personalföreningens rabatt. Förmånen går inte att kreditera i efterhand. 
 

I vår erbjuder Kulturbyrån följande program: 

 
16.2 Gränslös välgörenhet, Anderssénsalen  
16.3 Teaterbuss till LasseMajas detektivbyrå 
27.3 MOD-konsert med Maria Kalaniemi och Desiree Saarela  

Anna-Karin Pensar, till vardags planläggare, 
är ny ordförande i personalföreningen 
sedan årsskiftet. 
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14.4 Klas Klättermus, en barnteater av elever vid Sursik och PG  
26.5 Barnfest på Sursikbacken   
    
MI:S FÖRELÄSNINGAR 

 

30.3 Kvinnodagen, Anderssénsalen, anmälan till MI 
14.5 Stina Wolter: Kropp, konst och motstånd – en föreläsning om skapande motstånd 
 

RESA TILL HAPARANDA  

 

Personalföreningen ordnar en dagsresa till Haparanda lördagen den 6 april. Avfärd kl. 
06.00 från kommungården i Bennäs.  Priset för bussresan är 10 € för medlemmar och 
20 € för icke medlemmar.  Varje medlem får ta med en icke medlem. Anmälningar görs 
till kommunens växel, tel. 7850 111 eller e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, 
fr.o.m. 11.03.2019 kl. 8.00. 
 

VÅRMÖTE 

 

Personalföreningens vårmöte hålls tisdagen den 26 mars kl. 19.30 vid kommungår-
den i Bennäs. Mötet är öppet för alla medlemmar. Välkomna med och påverka förening-
ens verksamhet! 
 

FÖLJ PERSONALFÖRENINGEN I SOCIALA MEDIER 

 
Har ni lagt märke till att Pedersöre kommuns Personalförening har en egen Facebook 
sida? Där får ni ta del av våra evenemang, resor och vad som är på gång. Ni har också 
möjlighet att kommentera, ge synpunkter och önskemål kring föreningens verksamhet. 
Följs oss, så vet du vad som händer.  
 

Må så gott önskar Personalföreningens styrelse!  

6. Hälsningar från informatören 
 
Tiden flyger, snart har jag jobbat ett halvt år som informatör i kommunen. Jobbet är omväx-
lande, den ena dagen jobbar jag med strategier, den andra dagen är jag ute i kommunen 
och skildrar smått och stort i den kommunala vardagen. Det blir inte tråkigt.  
 
Jag påminner om att du kan följa kommunens officiella konton på Facebook och Instagram, 
och se fullmäktigemöten direkt på kommunens Youtubekanal. Kika in! 
 
Efter nyåret har jag bytt rum i kommungården. Jag sitter numera i Carina Wärns tidigare 
rum, på andra våningen. Du är välkommen att titta in. 
 
Om du har synpunkter på hur den interna kommunikationen i kommunen kunde utvecklas 
får du gärna berätta dem åt mig. 
 
Jag önskar er arbetsglädje, tveka inte att ta kontakt med mig. 
 
Hälsar, Malin Henricson 
Informatör i Pedersöre kommun 
Tel. 7850 109/050 574 8799 
e-post: malin.henricson@pedersore.fi 
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