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Löneprocessen 
Måndag den 24 september återupptogs 
löneprocessen i Jönköpings kommun, då det nya 
#Skolavtalet18 stod klart. 
I gårdagens överläggning kom parterna överens 
om att  
- utfallssamtal inleds omgående ute på enheterna 
med strävan att de ska vara avklarade den 26 
oktober, dock senast 31 oktober. 
- om medarbetare anser att överenskomna 
riktlinjer åsidosatts kan de meddela chef eller 
facklig organisation senast 9 november 2018. 
- ny lön + retroaktivt utbetalas 26 oktober 2018 
- för de som gått i pension eller avslutat sin 
anställning under perioden 1 april till 31 oktober 
kommer retroaktiv lön utbetalas för den tid de är 
berättigade till. Dock kommer detta inte att 
utbetalas med oktoberlön utan tidigast i 
november. OBS! Bedömningsåret är 2017 men 
utfallet kommer först nu. 

  

Överläggning på 
gymnasieskolorna om 
samverkansavtalet 
Lärarnas Riksförbund har haft överläggning med 
gymnasiecheferna på Per Brahe, Erik Dahlberg och 
Sanda. Överläggningen handlade om hur man på 
skolorna arbetar med samverkansavtalet som 
finns i Jönköpings kommun samt vilka 
förutsättningarna det ges att vara fackligt ombud 

på de olika skolorna. 

 
Saknar din skola ombud? 
Saknar din skola fackligt ombud från Lärarnas 
Riksförbund? Är du intresserad av att bli ombud 
på din skola? Hör av dig till oss så berättar vi mer 
om hur du går till väga. jonkoping@lr.se 
 

REKO 
Vi behöver bli fler!   

Under vecka 40-41 har vi ”Tre månaders gratis 
medlemskap” för nya medlemmar i Lärarnas 
Riksförbund. För den som tidigare tvekat lite för 
att gå med, kan det bli den lilla skjutsen som 
behövs för att ta steget. Har du flera presumtiva 
medlemmar på sin skola och vill ha besök av REKO 
under dessa veckor, hör av dig till 
lena.hartvigsson@lr.se 

 
SYV 
Säkra gymnasievalet! 
För att försöka komma tillrätta med mängden 
omval till gymnasiet, finns nu ett förslag om att en 
ändring av en elevs gymnasieval, först kan ske 
efter ett samtal med studie- och yrkesvägledare. 
Studie och yrkesvägledarna på grundskolorna har 
varit delaktiga i det framtagna förslaget och 
ställer sig positiva till det. Förhoppningsvis kan det 
generera en förstärkt studie och yrkesvägledning 
på grundskolan på sikt.  

 

Förmån vid indragen 
sjukpenning  
En ny försäkringsförmån som ersätter 
bestämmelsen i AB § 28 mom 9 

Om du har fått ett beslut från 
Försäkringskassan att de inte längre betalar 
sjukpenning till dig kan du ha rätt till  
ersättning från AFA. Särskild AGS-KL-förmån 
gäller dig som är anställd i kommun,  
landsting, region eller vissa kommunala bolag.  
Den började gälla den 1 juni 2018.  
 

Arbetsmiljödagen 8 
november för skyddsombud 
Länk till anmälan 

 

Medlemskväll 
OBS! ändrat datum till onsdag 14 november
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