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Medlemsmöte 11 november 
  

Den 11 november inbjuder kommunföreningen 

alla sina medlemmar till ett medlemsmöte. 

Platsen är Idas restaurang och starttiden är kl. 

17.45. Medlemsmötet inleds med att Anna 

Karlefjärd kommer att prata om det 

kommande professionsprogrammet för lärare i 

Jönköpings kommun. Därefter blir det musik 

och underhållning av Gustaf Söderström. 

Dessutom bjuder kommunföreningen på 

tilltugg och ett glas vin/öl/alkoholfritt. 

Anmälan sker till Lena Hartvigsson på 

lena.hartvigsson@jonkoping.se. Sista 

anmälningsdag är den 4:e november. 

  
  
Vrigstad-dagarna  
  

Som det annonserades om i det tidigare numret 

av Nyhetsbrevet LR Nytt så kommer Vrigstad-

dagarna att äga rum den 21-22 oktober för 

LR:s fackligt aktiva ombud i distrikt 

Jönköping. På kvällen den 21 oktober är det 

val av ombud till LR:s kongress, och då får 

alla distriktsmötesdelegater som är valda på 

lokalföreningarnas årsmöten delta (alltså inte 

bara ombuden). Det är viktigt att så många 

som möjligt av de valda 

distriktsmötesdelegaterna deltar i 

omröstningen och om man inte kan rösta på 

plats finns möjlighet att poströsta. 

 

Arbetsmiljö 

Den 5 november anordnas en arbetsmiljödag 

för skyddsombud och chefer i kommunen. 

Skyddsombud från LR uppmanas att delta i 

den aktiviteten, som ger rätt till tjänstledighet 

med bibehållen lön. 

I mars månad kommer Medvind att upphöra 

och ersättas av ett nytt personalsystem för 

arbetstid m.m. i kommunen, nämligen Aditro. 

Mer information om detta kommer vid senare 

tillfällen. 

 

LR har som enda fackförbund varit pådrivande 

i att mätningar ska genomföras av 

efterklangstiden i kommunens idrottshallar. Nu 

är detta gjort och några skolor hade för lång 

efterklangstid i sina idrottshallar. Åtgärder 

kommer att genomföras för att komma tillrätta 

med det. 

 

Från styrelsemötet 13/10 

Den 13 oktober hade kommunföreningen 

styrelsemöte. Frågor som togs upp var bl.a. 

arbetsmiljö, i vilket ett urval av dessa frågor 

tas upp i detta nyhetsbrev, samt lönerörelsen 

och diskussion om förstelärartjänsterna i 

kommunen i samband med att det är en ny 

omgång förstelärartjänster ute som man kan 

söka nu. 

 

Lönerörelsen 

Nuvarande avtal för den kommunala sektorn 

löper ut den 30:e april. Staten kommer att 

skjuta till 3000 kronor extra för ”särskilt 
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skickliga lärare” i avtalsrörelsen. Dessa 3000 

kronor är en snittsumma och är inte 

öronmärkta. Kriterier för rektorerna att förhålla 

sig till i samband med fördelningen av dessa 

pengar kommer att komma till rektorns 

kännedom innan lönesättningen. 

 

SYV-frågor 

 

Ny SYV-tjänst har upprättats inom 

kartläggningsgruppen för nyanlända. Tjänsten 

är förlagd till Bäckadalsgymnasiet. 

 

Motionsstopp 
  

Den 1 november är sista inlämningsdag för 

motioner till LR:s kongress. Det går bra att 

lämna in motioner som enskild medlem, 

lokalförening, särskild förening, 

kommunförening eller distrikt. Mer 

information om hur du lämnar in motioner 

finns på LR:s hemsida. 

  

  
Kommande datum  
 

21/10       Distriktsmöte, val av kongressombud 

i Vrigstad  
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