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Karensavdrag och läkarintyg 
Regeringen har gjort en överenskommelse om att karensavdraget slopas genom att staten 
betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Överenskommelsen gäller för perioden 
från 11 mars till 11 maj 2020. Arbetsgivaren (kommunen) gör karensavdrag som vanligt Du kan 
sen i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs 
retroaktivt till Försäkringskassan. (Löneservice 2020-03-16) 
När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer du att hitta e-
tjänsten på Mina Sidor på Försäkringskassan 
 
På grund av den svåra situation som samhället befinner sig i nu med Corona behöver 
medarbetaren inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när denne är sjuk. Beslutet 
började gälla fr o m 27 mars. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om 
sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning. Är man sjuk mer än 21 dagar krävs 
det läkarintyg för sjukperioden från och med dag 22.  

 
Sjukanmälan i Visma 
Vi flaggar för att du kan 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  
 

FAQ om Corona - håll dig uppdaterad 
FAQ Jönköpings kommun    För dig som medarbetare och chef  
Distansundervisning i gymnasieskolan  FAQ Lärarnas Riksförbund  
 

TJÄNSTEFÖRDELNING 
Att tänka på: 
Se till att vara delaktig i din tjänstefördelning inför nästa läsår, och lämna dina önskemål till 
rektorn. 
Av tjänstefördelningen ska det framgå hur din totala arbetssituation ser ut. 
I din tjänst bör finnas en bedömning av tidsåtgången för respektive arbetsuppgift. 
Förutom tjänstefördelning inför nästa läsår är också schemaläggningen en viktig 
arbetsmiljöfråga. Hur schemat utformas är, precis som tjänstefördelningen, ett verktyg och en 
möjlighet för arbetsgivaren att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.  

 

 
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 Hartvigson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43  
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