Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 15 december
2014
Närvarande: Ingela Lundin, Stefan Ädel, Kenneth Forsgren, Helena Ahl Larsson, Carina
Wennberg, Kajsa Hägglund, Elisabeth Hillman, Monica Hansson, Heléne Lindfors, Kristofer
Andersson, Ing-Marie Granholm, Ing-Marie Olsson, Helena Nilsson, Ulrika Sundin, Jenny
Söderlund, Henrik Tengqvist, Lena Orest Fröjd, Linda Olsson, Karin Ahlgren, Mathilda
Bergström.
§68

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet.

§69

Dagordningen godkänns. Två övriga frågor läggs till.

§70

Genomgång av föregående protokoll.

§71

Rapport från Förbundsrådet:
Ordförande rapporterade från Förbundsrådet, den 10/12. Förbundsrådet
beslutade att inte säga upp rådande avtal, HÖK 12, i förtid. Vid omröstningen,
röstade våra två representanter från Distrikt Gävleborg ”JA” till en förtida
uppsägning av nuvarande avtal, eftersom en majoritet av kommunerna i vårt
distrikt inte har levt upp till förväntningarna om en uppgradering av
lärarlönerna.

§72

Lönerevision 2015:
 Upptakt för lönerevisionen har hållits den 19 november och den 11
december. Förhandlingsordningen blir som vanligt Förhandling.
 Arbetsgivaren har redogjort för de grupper som kommer att prioriteras vid
lönerevisionen och det blir denna gång ett stort antal lärarbefattningar som
omfattas, dels utifrån förvaltningarnas prioriteringar, dels utifrån målet
jämställda löner till grupper där det är för stora skillnader i medellönen
mellan män och kvinnor.
 Glädjande är att samtliga befattningar inom grundskolan kommer att
prioriteras, men få lärare på gymnasiet/vuxenutbildningen får del av
särskilda lönemedel eftersom de stora befattningsgrupperna Gymnasielärare
allmänna ämnen och Yrkeslärare inte prioriteras denna gång. För LRs del
innebär det att ca 75% av medlemmarna på gy/vux inte omfattas. Utfallet för
våra medlemsgrupper kommer därför att variera mellan ca 1,7% - drygt 3%.
 Karin Ahlgren och Linda Olsson har vid ett möte den 8 december framför
synpunkter på detta till representanter för Kommunstyrelsen. Arbetsgivaren
vidhåller dock sitt beslut.
 Lönesamtalen ska vara slutförda senast den 31/1 2015.



Överläggningarna på rektorsområde/enhetsnivå sker efter v. 9 och bör vara
färdiga under mars månad. Ny lön bör betalas ut den 27 april.

§73

Ordförande går igenom delar av det Medlemsbrev, som skickades ut nu i
december. Där kan man läsa mer om vad som har tagits upp under höstens
samverkan på Utbildning Gävle.

§74

Rapport från KO:
 Styrelsen beslutar att 20 kr/medlem betalas till Distriktet för delfinansiering
av distriktsstyrelsemöten och utbildningar i distriktets regi.


Datum för vårterminens styrelsemöten:
V. 4, torsdag 22/1 kl. 15
V. 8, onsdag 18/2 kl. 15
V. 13, torsdag 26/3 kl. 16. Årsmöte kl. 18
V. 18, måndag 27/4 kl. 15
V. 23, tisdag 2/6 kl. 16



Övriga möten och utbildningar:
V 7, tisdag 10/2 planerar Lena Orest Fröjd, huvudskyddsombud, en ½ dags
utbildning för våra skyddsombud.
V 8, tisdag 17/2 kl 18.00 hålls Distriktets årsmöte. Plats Gävle
V 12, tisdag 17- torsdag 19 mars är det facklig grundkurs steg 2, Alfta.
V 13, torsdag 26/3 är det Årsmöte för LR Gävle Kommunförening kl 18.
Mer information och inbjudan/kallelse kommer.

§75

Övriga frågor:
 Hur har arbetsgivaren tänkt att ”Lärlingarna”, som kommunen annonserar
efter, ska handledas? Vilka villkor kommer att gälla handledarna? Vilket
ansvar ska en ”lärling” förväntas ta? Vi kommer att ta upp frågan igen på
Samverkan Utbildning Gävle.
 Ekonomi. Flera rektorsområden har vid terminens sista samverkansmöte
meddelat att budgeten har försämrats och man redovisar ett sämre resultat än
förväntat. Vi befarar att detta kan få följder för verksamheterna under VT 15 och kommer att följa upp det på kommande samverkansmöten Utbildning
Gävle.

§76

Mötet avslutas.

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

