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Nyhetsbrevet LR-nytt nr 10 december- 2018 • 

Jönköpings kommunförening  
 

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag 

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med 

sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid 

sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Läs mer på lrjkpg.se 

 

Omorganisation löneservice 
En väg in – under vårterminen 2019 kommer löneservice ändra sin organisation för att öka 

tillgängligheten och servicen för medarbetare och chefer. Istället för personliga lönehandläggare 

kommer det bildas en gemensam supportgrupp med en bredare kunskap. Supporten svarar på 

olika frågor om lön, utbetalning mm. 

Kontrolluppgift  
Från 1 januari gäller nya regler för arbetsgivare som ska lämna arbetsgivardeklaration. För den 
anställde innebär det i korthet att det inte kommer någon samlad kontrolluppgift i slutet av året 
utan kontrolluppgift lämnas vid varje lönespecifikation löpande under året.  

Lärares yrkesetik  
Sociala medier har blivit en del av vår vardag, på gott och ont. För att minimera risker och 
undvika att själv dras med i debatter som kan misstolkas och slå tillbaka på dig som både 
privatperson och lärare gäller det att tänka till innan man trycker på skicka. Vad är det jag 
kommenterar på nätet? Till vem skriver jag? Vilka andra kan läsa det? Kan det spridas vidare? 
Vad är budskapet? Hur kan budskapet tolkas av olika mottagare?  
Läs mer om lärares yrkesetiska principer och yrkesetik i vardagen.  

Ombudskurs HÖK 18 

Missade du kursen i Vrigstad, nu kommer en ny chans. I samband med kommande styrelsemöte 
i januari kommer det att bli kurs för valda ombud i HÖK 18: Måndag den 28 januari kl 13:00 -
15:00. Kallelse kommer i början av januari. Anmäl dig till jonkoping@lr.se 
 
Vårens styrelsemöte för valda ombud: 28 januari, 25 februari (årsmöte), 25 mars, 20 maj 
klockan 15:00–17:00. 

Vi vill passa på att önska alla  
en riktigt God Jul  

och  
Gott Nytt År 

 
Lisbeth, Anders 

 Lena och Susanne 
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