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kommunförening  
 

 
 
Tjänstefördelning 
Här hittar du stödmaterial till samverkan kring tjänstefördelning inför nästa läsår. 
Trots corona-krisen måste den ordinarie skolverksamheten löpa på och runt om på skolorna 
jobbar man med tjänstefördelningen inför nästa läsår. Tjänstefördelningen är inte bara att 
fördela arbetsuppgifter mellan lärare, det är också ett viktigt verktyg i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och att 
arbetsmiljön ska vara tillfredställande. Arbetet med att förebygga ohälsa börjar redan när 
verksamheten planeras. För dig som skyddsombud och lokalombud blir den centrala frågan i 
arbetet med tjänstefördelningen om den ger förutsättningar för god arbetsmiljö och rimlig 
arbetsbelastning för medlemmarna eller inte. Tjänstefördelningen är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
Tjänstefördelningsarbetet bör hanteras i tre steg och dessa steg beskrivs tydligt i länken ovan, 
samt ger tips på vad du som ombud bör tänka på i de olika stegen. 

1. Utvärdera årets tjänstefördelning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 
2. Samverka/förhandla principer för kommande tjänstefördelning 
3. Kontrollera och riskbedöm vid behov 

 
 

Schemaläggning 
Här hittar du stödmaterial till samverkan kring schemaläggning inför nästa läsår. 
Förutom tjänstefördelning inför nästa läsår är också schemaläggningen en viktig 
arbetsmiljöfråga. 
Först när tjänstefördelningen är klar kan arbetet med lärarnas undervisningsschema påbörjas. 
Schemaläggningen är ett komplicerat pussel där olika legitima intressen och förutsättningar 
möts – exempelvis elevernas behov och rätt till viss mängd undervisning, skolans utformning 
och tillgång till lokaler samt lärarnas behov av en rimlig arbetsbelastning. Det är viktigt att 
lärarnas behov av rimlig arbetsbelastning och fungerande scheman inte prioriteras bort eller 
prioriteras sist. På samma sätt som en rimlig tjänstefördelning har betydelse för 
arbetsbelastningen har schemaläggningen också betydelse. Även schemaläggningen ska vara en 
del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur schemat utformas är, precis som 
tjänstefördelningen, ett verktyg och en möjlighet för arbetsgivaren att förebygga ohälsosam 
arbetsbelastning.  
Schemaläggningen bör hanteras i tre steg och dessa steg beskrivs tydligt i länken ovan, samt ger 
tips på vad du som ombud bör tänka på i de olika stegen. 

1. Utvärdera årets schemaläggning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 
2. Samverka/förhandla principer för kommande schemaläggning 
3. Kontrollera och riskbedöm vid behov 
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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  
 

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.  

 

Stöd för dig som skyddsombud vid skolans framtagande av riskbedömning och 

tillhörande handlingsplan 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en pandemiplan för respektive verksamhetsområde. 

Rektor har nu ett ansvar att på varje skola göra en riskbedömning med tillhörande 

handlingsplan tillsammans med fackliga företrädare. Skolans plan samverkas och kompletteras 

med en riskbedömning. Handlingsplanen ska revideras och följs upp kontinuerligt. Du som 

skyddsombud ska medverka och du är viktig i detta arbete.  

Läs mer på suntarbetsliv 

På intranätet kan du söka på ”riskbedömning” och få stöd i följande dokument. 

 
FAQ om Corona - håll dig uppdaterad 
FAQ Jönköpings kommun   För dig som medarbetare och chef (kräver inloggning) 
Intranätet om coronaviruset FAQ Lärarnas Riksförbund  
 

Styrelsemöten för ombud vt-20:  28 april kl 15-17 och 26 maj kl 15-17 

 

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  

Det här fotot av Okänd 

författare licensieras 

enligt CC BY-NC-ND 

http://www.lrjkpg.se/
http://www.lrjkpg.se/
https://login.grandid.com/?sessionid=82b8797c6f2cbef67d9cd6dcd530d225&ReturnTo=https%3A%2F%2Fsaml2.grandid.com%2Fmodule.php%2Fgrandid%2Fresume.php%3FState%3D_f2c9a7d0dcdaf909945c7ce087ba29e6d064d99c7a%253Ahttps%253A%252F%252Fsaml2.grandid.com%252Fsaml2%252Fidp%252FSSO_fa50084dc9118a0e75b379285b6356bd540859e7523e6662b59c883db5f971d0%252F%253Fspentityid%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fpmobile.jonkoping.se%25252FJONNGK%25252FLogin%25252F%2526RelayState%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fpmobile.jonkoping.se%25252FJONNGK%25252FLogin%25252F%25253Fwa%25253Dwsignin1.0%252526wtrealm%25253Dhttps%2525253a%2525252f%2525252fpmobile.jonkoping.se%2525252fPMobile%2525252f%252526wctx%25253Drm%2525253d0%25252526id%2525253dpassive%25252526ru%2525253d%252525252fPMobile%252525252f%252526wct%25253D2020-04-03T08%2525253a33%2525253a19Z%252526wreply%25253Dhttps%2525253a%2525252f%2525252fpmobile.jonkoping.se%2525252fPMobile%2525252f%2526cookieTime%253D1585902801
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/5-tips-for-arbetsmiljoarbete-i-coronatider/
https://intranatet.jonkoping.se/anstallningocharbetsmiljo/arbetsmiljofriskvardochhalsa/arbetsmiljosystematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomning.4.4e1581f615574f044153956.html
https://intranatet.jonkoping.se/download/18.707d248c170a223900e2653/1584458568453/riskbedomning-och-handlingsplan%20OSA%20-%20Corona%20(1).docx
https://intranatet.jonkoping.se/serviceochstodiarbetet/informationochkommunikation/corona/informationomcoronavirusetochcovid19/fragorochsvaromcoronasmittafordigsommoterbarneleverochvardnadshavare.4.3d69c6be17011d6fec14b10.html
https://intranatet.jonkoping.se/serviceochstodiarbetet/informationochkommunikation/corona/informationomcoronavirusetochcovid19/fordigsommedarbetareochchef.4.3d69c6be17011d6fec14ad9.html
https://intranatet.jonkoping.se/serviceochstodiarbetet/informationochkommunikation/corona/informationomcoronavirusetochcovid19/fragorochsvaromcoronasmittafordigsommoterbarneleverochvardnadshavare.4.3d69c6be17011d6fec14b10.html
https://www.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/coronaviruset/faq---for-dig-som-medlem
http://kilskrift.blogspot.com/2014/04/ha-en-trevlig-pask-alla.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

