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Jönköpings kommunförening  
 

Kontrollera din löneutbetalning 
Du som medarbetare har en skyldighet att kontrollera din löneutbetalning. Vi flaggar därför för 
att du ska använda pmobile.jonkoping.se som är en webbaserad applikation för mobiltelefoner. 
 
Mobilversionen gör det möjligt att använda en förenklad version av personalsystemet även när 
du inte är på arbetsplatsen, eller har tillgång till dator. 
Du som medarbetare kan där: 

 se och rapportera arbetstider, sjukfrånvaro, ansöka om ledighet m. m  

 se semesterdagar och komptid m.m  

 se din lönespecifikation  

 

Årsmöte - lokalavdelning 
Alla lokalavdelningar ska kalla till ett årsmöte som ska hållas varje år före mars månads utgång. 
Lokalombudet ansvarar för kallelse. Kallelsen ska göras tillgänglig minst tio dagar före 
sammanträdet om val ska ske. I kallelsen ska framgå vilka val som ska förrättas. 
Lokalavdelning med mer än 10 medlemmar bör vid årsmöte välja styrelse om minst tre 
personer. Mall för kallelse/protokoll kommer att finnas på lrjkpg.se. Protokoll skrivs, justeras och 
skickas snarast in till kommunföreningen. Arbetsgivaren bör uppmärksammas på om nya ombud 
valts! OBS! Viktigt att även göra val av distriktsmötesombud. Lokalavdelning med:  
• 5–10 medlemmar har rätt till ett ombud (1) 
• 11–25 medlemmar har rätt till ytterligare ett ombud (2 st) 
• Därefter ytterligare ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.  
 

Den 25 februari är det dags för kommunföreningens årsmöte.  
Kallelse med anmälan kommer! Sprid informationen så fler anmäler sig. 

 
Den 28 februari är det årsmöte för distriktet.  
Ombud och valda distriktsmötesombud kommer att kallas! Se ovan 

 

SYV 
Under december månad har det genomförts intervjuer till tjänsten som centralt placerad studie- 
och yrkesvägledare på förvaltningen. 
Tjänsten har tilldelats Jamina Bergman, som närmast arbetat inom stöd och matchning. 
Dessförinnan har hon bland annat arbetat på en gymnasieskola i Malmö och inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. 
 

HSO 

Är du utsatt för hot och våld på jobbet? Läsvärda reportage i Suntarbetsliv 
 

 

Styrelsemöten för ombud vt-19:  
28 januari utbildning HÖK18 kl 13-15 och styrelsemöte kl 15.30-17 
25 februari årsmöte kl 18-20 
25 mars kl 15-17 
20 maj kl 15-17 
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