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LÖNEÖVERSYN -17
Den 7/2 träffade fackliga representanter
arbetsgivarutskottets ordförande Lars Ivarsson
och ansvarig från HR Anna Målargården. Vid
det mötet hade vi möjlighet att framföra
synpunkter inför årets översyn. Vi utgick ifrån
en skrivelse som vi tidigare arbetat fram,
mycket utav innehållet fick ni ta del av i
januari månads medlemsbrev.
Och den 21/2 träffade fackliga representanter
kommunalrådet Jan Bohman och återigen Lars
Ivarsson. Vi hade även vid det mötet tillfälle
att framföra våra åsikter inför årets
löneöversyn. Vid detta möte lade vi mycket
tyngd vid arbetsmiljön för våra medlemmar.
Vad som händer nu kring löv-17 i kommunen
är att vi väntar på att få ett preliminärt bud från
arbetsgivaren, Lars Ivarsson, där årets
prioriteringar presenteras och motiveras. Vi
kommer också att sätta upp en tidsplan
gemensamt med arbetsgivaren under snar
framtid. Och HR meddelar att de litar på att
deras nya system ska fungera så att de nya
lönerna kan delas ut enligt tidsplanen som
fastställs.

LÄRARLÖNELYFTET OCH
KARRIÄRTJÄNSTER
Många undrar säkert vad som kommer att
hända kring lärarlönelyftet och
karriärtjänsterna framöver här i kommunen.
Skolcheferna Ulrika Forssell och Mikael
Fältsjö har meddelat oss fackliga
representanter under förra veckan att man i
kommunen ska arbeta vidare med frågor som
har med lärarlönelyftet och karriärtjänsterna
efter att årets löneöversyn är avklarad.
Skolcheferna ser att ett arbete kring dessa
frågor tillsammans med fackliga representanter
kommer att påbörjas under april månad.
Vad vi alla vet så här långt så finns det i alla
fall inget som i nuläget indikerar på att varken
stadsbidraget för lärarlönelyftet eller

karriärtjänsterna kommer att upphöra. På
Skolverkets hemsida kan man läsa följande:
Stadsbidrag för lärarlönelyftet
Hur länge kommer bidraget att finnas?
Lärarlönelyftet har kommunicerats som en
permanent satsning från regeringens sida och
det finns inget sista datum för satsningen. Det
är dock upp till huvudmannen att besluta om
löneökningen ska avtalas tillsvidare eller för
viss tid.
Stadsbidrag för karriärtjänster
Hur länge kommer bidraget att finnas?
Reformens fortlevnad är ett politiskt beslut.
Idag finns en bred majoritet som står bakom
reformen och inget parti har indikerat att man
anser att den ska tas bort. […]I budgetpropositionen 2016 har regeringen aviserat
medel för dessa tjänster årligen fram till 2019
(det vill säga så långt som budgeten sträcker
sig).
Men som sagt, hur det kommer att se ut i
Borlänge kommun framöver vet vi i nuläget
inte. Från fackligt håll kommer vi att fortsätta
arbeta för att lärarlönelyftet och
karriärtjänsterna permanentas och att
kommunen skjuter till extra pengar för alla de
lärare som uppnår kriterierna men som hamnat
utanför lyftet. Vi vill också, precis som vi har
skrivit om i tidigare medlemsbrev, att lärare
inom vuxenutbildningen ska ta del av ett
lärarlönelyft och att studie-och yrkesvägledare
även dem ska kunna delta i någon form av lyft.

NATIONELLA PROV
Snart är vi återigen inne i årets stora topp vad
gäller arbete med de nationella proven. Vi från
fackligt håll vill återigen påminna alla våra
medlemmar om att de nationella proven ska
rättas på reglerad arbetstid och inget annat. I de
arbetstidsavtal som gäller för lärare framgår
tydligt att alla arbetsuppgifter som är
beordrade av arbetsgivaren ska rymmas inom
ramen för den arbetsplatsförlagda tiden.
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Det finns olika lösningar på hur man kan få tid
till arbete med de nationella proven på reglerad
arbetstid. Den vanligaste lösningen är att man
friställer lärare från ordinarie schema, antingen
genom att ta in vikarie eller genom att planera
in schemabrytande aktiviteter som inte kräver
vikarie, så att man kan sitta heldagar och rätta.

MEDLEMSSERVICE

Om ni har problem med att få till rättning av de
nationella proven på reglerad arbetstid så vill
vi att ni kontaktar ett ombud för Lärarnas
Riksförbund.

Medlemsenheten
Frågor rörande ditt medlemskap besvaras
av medlemsenheten.
Tfn 08-613 27 00, måndag-torsdag
09:00-15:00, fredag 09:00–12:00
E-post: medlem@lr.se

Du kan läsa mer om lärares arbetstid bland
annat i SKL´s skrift ”Lärares arbetstid”. Du
hittar skriften i Pdf lättast genom att söka
”Lärares arbetstid SKL” på Google.

DATUM UNDER VÅREN
Styrelsemöten
Klockan 16:00-18:00 i konferenslokalen på
Vasagatan:
-Torsdagen den 27/4
-Måndagen den 29/5
Årsmöten
-Borlänge kommunförening 28/3,
Domnarvsgården 18:00
-Distrikt Dalarna 21/3, Leksand 17:00
Utbildning
-Utbildning för kommunombud och
lokalombud i Dalarna, 21/3 Leksand
-Ombudsutbilding dag 4 och 5 i Tällberg, 7-8/3
-Maj- preliminär nyexkurs 5-6/5
Kampanjer och medlemsrekrytering
-Januari – mars: ”Värva-en-medlem-få-enpremie”
-Maj: Kampanjveckor 19-20
-Maj: Pubkväll torsdagen den 11/5

Medlemsjouren
Här får du svar på frågor som rör föräldraledighet, tjänstledighet, uppsägning etc.
Tfn. 08-613 27 00, vardagar 08.00- 17:00
E-post: medlemsjour@lr.se

Borlänge kommunförening
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.
Torbjörn Sevelin (Kommunombud och
Huvudskyddsombud)
0243- 732 30, 076-8013045
torbjorn.sevelin@edu.borlange.se
Caroline Broberg (Bitr. Kommunombud)
0243-748 59, 070- 687 95 64
caroline.broberg@soltorgsgymnasiet.se
Thomas Lövgren (Bitr. Kommunombud)
0243-748 71, 070-209 09 33
thomas.lovgren@edu.borlange.se
Jenny Kvick (Bitr. Huvudskyddsombud)
jenny.kvick@edu.borlange.se
Leif Hjärtström (Bitr. Huvudskyddsombud)
leif.hjartstrom.se@edu.borlange.se
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