
   Avdelningsinformation den 10 juni 2021 

__________________________________________________   

 
Hej! 
 
Ni har väl inte glömt att företaget ger friskvårdsbidrag på 1000 kronor per år. Några 
saker Skatteverket klassar som friskvård du kanske inte tänkt på är Akupunktur, 
Bastubad, Hypnos för rökavvänjning, Kostrådgivning, Massage och Startavgift i 
motionslopp. Fullständig lista hittar du på 
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personal
vardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html 

Kvitton lämnas till lönekontoret för utbetalning och du behöver inte utnyttja hela 
beloppet på ett kvitto. 
 
För er som skulle vilja ha försäkrings eller pensionsrådgivning kan kontakta oss på 
Lillgården så bokar vi in er. Vi har någon månad till tillgång till våra personliga 
lokala kontakter i dessa frågor, efter det kommer tilldelning av informatör skötas 
centralt. 
 
Vet ni vem er förmånstagare för efterlevnadsskyddet är? Förmånstagarförordningen 
är maka/make, sambo, barn eller om man gjort ett aktivt val att ändra 
förmånstagare. Finns det inget av detta får sannolikt de efterlevande inte ta del av 
skyddet förutom begravningshjälpen (via TGL). Ändringar av förmånstagare för TGL 
skickas till AFA och för Gruppliv skickas till Folksam. Ni är välkomna upp till 
Lillgården om ni har frågor, men mer specifika frågor besvaras bäst av berört 
försäkringsbolag. 
 
Ni vet väl att ni får ha med en facklig representant på rehab eller andra möten med 
företaget? Detta brukar leda till färre missförstånd och oftare komma fram till rätt 
lösning snabbare. Kontakta personen ni vill ha med er eller oss på Lillgården så 
hjälper vi er. 
 
Glädjande besked kom i dagarna att företaget sjösatt ett bonusprogram även i år 
som maximalt kan ge 4% av grundlönen. Även denna gång faller den bara ut om det 
ekonomiska resultatet kommer upp till uppsatt mål. De bonusgrundande 
kriterierna är totalutskott, antal reklamationer och det vi har direkt i våra egna 
händer risk & säkerhetsobservationer så var noga med att rapportera in alla ni 
medverkar till.  
 
Lillgårdens öppettider kommer under sommaren kunna vara begränsade. Vecka 29 
kommer vi hålla stängt men Liisa Blomgren finns på bruket och nås på telefon. De 
andra veckorna kan vi tvingas stänga hela eller delar av dagen på grund av arbete 
utanför expeditionen. Håll utkik på hemsidan för närmare information. 
 
 
 
 
Glad sommar önskar styrelsen 
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