
 

Medlemsbrev 18 juni 2020 

Bästa medlemmar i Jönköpings läns läkarförening! 

Nu närmar sig semestrarna efter en vår som varit annorlunda på många sätt med tanke på den 

pågående pandemin. Läkarföreningen har under den senaste tiden varit involverad i ett stort antal 

förhandlingar av olika slag kopplat till pandemin och även enskilda medlemsärenden.  

Arbetssituationen har varit pressad under en längre tid för många medarbetare och läkarföreningen 

begärde därför att få träffa regionledningen för att delge synpunkter från föreningen och 

medlemmarna.  

Den 17 juni träffade vi regiondirektör Jane Ydman och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig för 

ett möte. På vår hemsida finns en sammanställning av de punkter vi tog och de förslag vi la fram till 

arbetsgivaren.  

https://slf.se/jonkopings-lans-lakarforening/nyheter/lakarforeningen-traffar-regionledningen/ 

 

Beslut om ersättningar med anledning av ändrad eller avbruten semester 2020 

På ett extrainsatt möte för Centrala Samverkansgruppen den 17 juni fattades följande beslut: 

Semestervecka som av verksamhetsskäl behöver ändras efter den 18 juni ersätts enligt regelverket i 

AB (Allmänna bestämmelser) i 27 §, mom 13. Det vill säga med en extra semesterdag utöver den 

ändrade, sammanlagt dock högst fem semesterdagar. Utöver detta ersätts den anställde även med 

30 000 kr för varje sådan vecka.  

Med ändrad semester i det här beslutet avses både avbruten semester och återkallad semester som 

ännu inte hunnit påbörjas.  

Beslutet om ekonomisk ersättning avser endast ändrade hela semesterveckor.      

 

Kompensation annandag pingst 

Eftersom 6 juni i år inföll på en lördag kompenseras annandag pingst med en ledig dag. Ansök om 

detta i Heroma. Ledigheten måste tas ut senast den 30 december. Kompensationen ges till de som 

skulle ha fullgjort arbetstid på annandag pingst. Som fullgjord arbetstid räknas också sjukdom, VAB, 

kompledighet och semester under förutsättning att man har jobbat andra dagar den månaden.  

 

Sacos lönesök 2019 

Läkarförbundets löneenkät är sammanställd och redovisas i Sacos lönesök. Besök vår webbplats så 

hittar du länk till databasen.   

 

https://slf.se/jonkopings-lans-lakarforening/nyheter/lakarforeningen-traffar-regionledningen/


Kontakt under sommaren 

Läkarförbundets medlemsrådgivning är öppen under hela sommaren. Läkarföreningens lokala kansli 

håller stängt under veckorna 27-31, men hänvisning finns till jourhavande styrelsemedlemmar. 

Kontaktuppgifter på vår hemsida. 

Vi hoppas att alla finner tid till avkoppling och återhämtning under sommaren, även om den för vissa 

blir kortare än vanligt.  

Glad midsommar tillönskar Jönköpings läns läkarförening! 

Bengt Hultberg (ordförande)  


