
  

 

Lärarnas Riksförbund, Jönköping 

Svavelsticksgränd 17 • 553 15 Jönköping • Telefon 070-610 88 14 • www.lrjkpg.se • jonkoping@lr.se 

Nyhetsbrev LR-Nytt              

Nr 3 mars 2020        

Jönköpings kommunförening  
  

  

Årsmöte i kommunföreningen 
Tisdag den 3 mars hölls kommunföreningens årsmöte och kvällen avslutades med en 

middag på Idas restaurang. Under mötet gjordes följande val: 

Ordf och kommunombud Lisbeth Ritzman  

Vice ordf och bitr kommunombud samt biträdande huvudskyddsombud Susanne Axfors 

Bitr Kommunombud och huvudskyddsombud Anders Carlsson 

Kassör Ralf Hintz 

Revisor Alma Huric 

Revisor suppleant Daniel Jaensson 

Valberedning John Ericson, Erik Lund och Marie Lundberg 

 
Löneprocessen                    
Den individuella och differentierade lönen syftar till att spegla medarbetarens individuella 
bidrag till verksamhetens resultat. För att sambandet mellan helhetsbedömning av den 
enskildes prestation och löneutveckling ska kunna tydliggöras krävs ett utfallssamtal 
mellan chef och medarbetare. Dokumentationen i spindeldiagrammet ska vara ifyllt och 
vara tillgängligt för medarbetaren i god tid innan utfallssamtalet.  

Utfallssamtalets längd kan variera. I samtalet bör rektor presentera max-påslaget när det 
gäller prestation för rektorsområdet. Detta för att du som medarbetare ska få en känsla 
om korrelationen av löneutfall prestation och bedömning i spindeldiagram är rimlig i 
förhållande till utfallet på skolan. I samtalet ska det också framgå om medarbetaren fått 
någon strukturell satsning utöver påslaget för prestation.  

Vi vet att det förekommer att rektorer lägger lappar som visar utfallet. Om du är en av de 
medarbetare som får utfallet presenterat via en lapp utan samtal, har du rätt att begära ett 
samtal med lönesättande chef.    

Medarbetare kan begära ett samtal om man anser att arbetsgivaren frångått 
överenskomna principer i löneprocessen. Det kan handla om att man som medarbetare 
inte blivit erbjuden medarbetar-, bedömnings- eller utfallssamtal. Det kan också handla om 
att man som medarbetare upplever att korrelation mellan prestation/bedömning och 
löneutfall inte upplevs tydligt. Vid ett sådant samtal kan medarbetaren bistås av oss 
fackliga företrädare. Samtalet ska begäras skriftligt till lönesättande chef, med motivering, 
inom en vecka från att ny lön meddelats.                               
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Ta hand om dig i influensatider 
1)Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och noggrant.  
2) Hosta eller nys i armvecket, eller i en näsduk som du kan 
kasta direkt. 
3) Stanna alltid hemma om du har feber eller känner dig 
krasslig.      
Om du nyligen varit i ett område som är drabbats av 
coronaviruset och riskerar ha blivit utsatt för smitta - 
fortsätt läsa via länken med frågor och svar:  
Förvaltningens FAQ runt Coronaviruset 

 

Information angående Coronavirus Covid-19 och 
avstängning på grund av smitta 

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronavirus Covid-19 kan arbetsgivaren 
behöva fatta beslut om att stänga av arbetstagare från arbetet i syfte att förhindra och 
begränsa smittspridning. Arbetsgivaren kommer då att meddela arbetstagaren detta och 
ange vilken tid som avstängningen förväntas pågå, dock som längst 30 dagar. 

Om du får besked om att du är avstängd ska du följa de instruktioner du får från din 
arbetsgivare. En avstängning innebär i princip att du inte ska gå till arbetet och inte heller 
ha kontakt med elever eller föräldrar. Arbetsgivaren kan dock ge instruktioner för arbete 
på distans och du ska då följa arbetsgivarens instruktioner. 

Under en avstängning ska du stå till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du ska vara 
anträffbar under normal arbetstid och kunna infinna dig för att arbeta om arbetsgivaren 
meddelar att avstängningen hävs. Du kan med andra ord inte resa bort utan uttrycklig 
överenskommelse med arbetsgivaren. Du behåller din lön under avstängningen och tjänar 
in semester och ferielön som om du hade arbetat. 

Om du blir sjuk står du inte längre till arbetsgivarens förfogande. Du ska då sjukanmäla dig i 
enlighet med de rutiner som finns på arbetsplatsen. Om du av läkare bedöms vara 
smittbärare kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Normalt sett är arbetsgivaren skyldig att överlägga med den fackliga organisationen före 
det att beslut om avstängning tas. Denna skyldighet är genom en tidsbegränsad 
överenskommelse med de fackliga organisationerna tillfälligt upphävd. Lärarnas 
Riksförbund kan dock begära överläggning vid behov. 
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