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LÖNEÖVERSYN -17

Borlänge kommunförening

Slutförhandlingen av de nya lönerna är
avklarade. Du bör i nuläget ha fått besked om
din nya lön från din lönesättande chef. Kom
ihåg att du alltid har rätt till att få lönen
motiverad om du önskar det. Den nya lönen
betalas ut den 27/6 tillsammans med den
retroaktiva delen från den 1/4.

För frågor som rör lokala förhållanden vänder
du dig i första hand till ombudet på din skola.
Saknar ni ombud på skolan kan du alltid höra
av dig till någon utav oss på expeditionen.

Om man exempelvis ska meddela
försäkringskassan sin nya lön behöver man
veta att de nya lönerna slutförhandlades och
skrevs på den 23/5 och gäller från och med den
1/4.

LÄRARLÖNELYFTET OCH
KARRIÄRTJÄNSTER
Vi har i nuläget ingen ny information att
kommunicera vad gäller lärarlönelyftet och
karriärtjänster för lärare i kommunen. Allt vi
vet har vi skrivit i tidigare medlemsblad. (Se
medlemsblad nummer två och tre. Har du inte
kvar medlemsbladen i inkorgen på mailen
finns de på vår hemsida www.lr.se/borlange.)

MEDLEMSSERVICE- under
sommaren
Medlemsjouren
Här får du svar på frågor som rör föräldraledighet, tjänstledighet, uppsägning etc.
Tfn. 08-613 27 00, v. 26-32 vardagar 09:0015:00. E-post: medlemsjour@lr.se

Expeditionen under sommaren
I möjligaste mån finns någon på plats för att
besvara samtal och e-post följande tider:
Till och med vecka 26:
Torbjörn Sevelin (Kommunombud och
Huvudskyddsombud)
076-8013045, Borlange@lr.se,
torbjorn.sevelin@edu.borlange.se
Från och med vecka 33:
Caroline Broberg (Bitr. Kommunombud)
070- 687 95 64, Borlange@lr.se,
caroline.broberg@soltorgsgymnasiet.se
Övriga veckor under sommaren, veckorna 2732, hänvisar vi eventuella frågor och
funderingar till medlemsjouren och
medlemsenheten.
Under sommaren får vi främst frågor kring
löneläge i kommunen. Er vill vi främst hänvisa
till SACO lönesök (hittas på
www.lr.se/sacolonesok). Den senaste
lönestatistiken ni hittar där är från 2016. För
2017 års löneläge får ni lägga på 3,5% för
lärare och 2% på studie- och yrkesvägledare.
På LR´s hemsida finns också mycket annan
information till er som söker nytt jobb. Till
exempel på www.lr.se/sokajobb.

Medlemsenheten
Frågor rörande ditt medlemskap besvaras
av medlemsenheten.
Tfn 08-613 27 00, v. 26-32 måndag -torsdag
09:00-12:00 samt 13:00-15:00.
E-post: medlem@lr.se (besvaras varje dag)

SOMMARHÄLSNING
Vi önskar alla våra medlemmar en glad
sommar på alla sätt och vis!

Redaktörer: Caroline Broberg & Torbjörn Sevelin
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.

