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Nyhetsbrev LR-nytt nr 9 - december - 2019 • 

Jönköpings kommunförening  
 

  

Besök av Åsa Fahlén 20 nov 

När Åsa var på besök i Jönköping träffade hon 
politiker från kommunstyrelsen, BUN och UAN.  
På mötet diskuterades effektiviseringskrav, 
arbetsbelastning och arbetsmiljöfrågor utifrån 
HÖK18 
På kvällen talade Åsa på vårt medlemsmöte. 
Därefter bjöds vi på mat som tillagats och 
serverades av gymnasiesärskolans hotell- 
restaurang- och bagerielever. Tack! 
 
 
 
 

 

 

Nomineringar 

På senaste styrelsemötet (26 nov) togs beslut om vilka kandidater kommunföreningen skulle nominera till 

förtroendeposter inom LR som ska väljas på Kongressen 2020.  

Åsa Fahlén Förbundsordförande   

Sara Svanlund Förbundsordförande1:e vice 

Anna Carlsson Förbundsordförande 2:e vice  

Tomas Andersson Förbundsstyrelse, ledamot eller suppleant    

Anne Philo Förbundsstyrelse, ledamot eller suppleant     

Fredrik Andersson Förbundsstyrelse, ledamot eller suppleant    

Johan Runesson Förbundsstyrelse, ledamot eller suppleant    

Svante Tideman Förbundsstyrelse, ledamot eller suppleant   

Sofia Lundström Valnämnd, ledamot (ny) 

Rosie Nieminen Norling Valnämnd, ledamot (ny) 

Nytt VFU-avtal på gång i Jönköpings kommun 
Synpunkter har samlats in från lärare om vad som är viktigt att tänka på inför kommande avtal som vi tar med 

oss till de partsgemensamma diskussionerna som hålls. 

Gymnasiet: NP eller inte 
Just nu diskuteras frågan om det ska vara NP efter varje kurs på gymnasiet eller bara efter sista avslutande 

kursen. På vissa skolar är de redan bortplockade av skolledningen. 

Styrelsemöte för lokalombud och skyddsombud VT20 
4 feb kl 15, 3 mars (årsmöte) kl 18, 31 mars kl 15, 28 april kl 15, 26 maj kl 15  
Styrelseutbildning för ombud sker troligen 18 feb 
 

Kontakta oss 
Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud 070-610 88 14 
Susanne Axfors, vice ordförande & bitr kommunombud 070-243 89 91 
Anders Carlsson, huvudskyddsombud & bitr kommunombud 070-373 94 69 
Lena Hartvigsson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43 
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