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Medlemsträff 24 september 

SYLF Jönköping och Läkarföreningen arrangerar den 24 september en medlemsträff på temat 

lönebildning och förhandlingsteknik. Ombudsmännen Martin Riis och Ann Garö från Läkarförbundet 

medverkar på mötet som hålls på Science Park i Jönköping. Anmäl ditt deltagande senast 16 

september till lakarforeningen@rjl.se 

Arrangemanget är Coronasäkrat så gott det går med max 50 deltagare i stor lokal och 

färdigförpackad mat.   

 

Lönerevision 

På grund av pandemin förlängdes gällande löneavtal till 31 oktober. Nu meddelar Läkarförbundet att 

löneförhandlingar ska återupptas med början i september.  

Redan i december la Läkarförbundet fram sina yrkanden som innehåller bland annat krav på 

löneökningar på 3 procent i ett ettårsavtal, vilket även är i linje med industrifackens yrkanden. 

Läkarförbundet vill också att faktorerna för jour och beredskap omvärderas, eftersom arbetstyngden 

och närvarokraven har ökat. Andra krav är att öka möjligheterna till ett långt arbetsliv, införa 

möjlighet till jourbefrielse för äldre och gravida och ha bättre incitament för läkare att bli chefer i 

hälso- och sjukvården. 

Motparten SKR vill däremot se sifferlösa och långa avtal, vilket ska ge regionerna större frihet att 

anpassa arbetssätt och löner efter lokala förutsättningar. 

Inför avtalsrörelsen genomförde Läkarförbundet under våren en enkät. På förbundets webbsida finns 

en sammanställning av den. OBS – du måste logga in med mobilt Bank-id för att komma till sidan.  

https://slf.se/var-med-och-tyck-till-infor-avtalsrorelsen-2020/  

 

Semester sommaren 2020 

Många har blivit drabbade av sent beslut om semester och under perioden juni-augusti fått ut endast 

tre veckors semester. Enligt semesterlagen har man rätt till fyra veckors semester under denna 

period. Arbetsgivaren åberopar dock att pandemin utgör särskilda skäl till att semesterperioden kan 

förlängas till maj-september och hänvisar till semesterlagen. Anställda med tre veckors semester 

under juni-augusti får den fjärde semesterveckan i september.  

Redan beviljad semester, som inte är påbörjad, kan som huvudregel inte återtas. Arbetsgivaren kan i 

undantagsfall återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser, exempelvis vid en 

epidemi, om det finns starka skäl utifrån verksamheten. 

En arbetsgivare som ändrar semesterförläggningen med vetskapen om att du då inte kan genomföra 

en bokad resa riskerar att få betala skadestånd motsvarande resans värde, ibland också ett allmänt 

skadestånd. Om du har en bokad resa och arbetsgivaren tänker förändra semesterförläggningen för 

att därigenom indirekt åstadkomma att du inte kan åka, ska du på ett tydligt sätt meddela 
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arbetsgivaren att du lider ekonomisk skada om arbetsgivaren förändrar semesterförläggningen. Vi 

rekommenderar dock att du följer arbetsgivarens förändrade semesterförläggning, om sådan sker. 

Om du har drabbats ekonomiskt enligt ovan har du alltså möjlighet att få ersättning från 

arbetsgivaren. Vid behov kan läkarföreningen bistå med förhandling.  

 

När det gäller beslut om semester ska arbetstagaren enligt lag underrättas om förläggningen av 

huvudsemester två månader i förväg. Om särskilda skäl finns kan underrättelse ske senare, dock 

minst en månad i förväg. Har du blivit drabbad av sent beslut hör av dig till Läkarföreningen.  

 

Årets kollega 

För tredje året i rad delar Läkarföreningen ut utmärkelsen Årets kollega. Har du en kollega som 
förtjänar utmärkelsen? En kollega som ställer upp, bidrar till god stämning på arbetsplatsen, 
engagerar sig och bidrar till trivsel och gott arbetsklimat och mycket annat…. 
Nominera din kandidat senast 15 oktober genom att skicka in namn och motivering till 
lakarforeningen@rjl.se  
 
 
Inför årsmöte 2021 

Nästa årsmöte är den 28 januari 2021 och kommer att hållas i Jönköping. Har du intresse eller tycker 

att någon kollega skulle vara lämplig att driva läkarföreningens frågor i en styrelse, kontakta då 

valberedningen, Terje Blomstrand, Torbjörn Eriksson eller Sophie Larsson.  

 

FUM Sveriges Läkarförbund 

Årets fullmäktige äger rum 18-19 november. Alla medlemmar och delföreningar har rätt att skriva 

motioner till Läkarförbundets fullmäktige för att påverka inriktningen av förbundets arbete.  

Din motion ska vara inskickad till Läkarförbundet senast klockan 24.00 fredagen den 18 september. 

Läs mer: https://slf.se/fullmaktige-2020/fullmaktige-2020-motioner-till-fullmaktige-2020/   

Efter sex år som ordförande för Läkarförbundet avgår Heidi Stensmyren.  I nuläget har Karin Båtelson 

och Sofia Rydgren Stale meddelat valberedningen att de kandiderar till posten.   

 

Hälsningar styrelsen Jönköpings läns läkarförening 

Bengt Hultberg (ordförande) 
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