Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 21 Januari 2016
Närvarande: Karin Ahlgren, Ingela Lundin, Linda Olsson, Helena Ahl Larsson, Linda
Ohlsson, Henrik Tengqvist, Ing-Marie Olsson, Johanna Linder, Lena Orest Fröjd, Carina
Wennberg, Peter Alzén, Héléne Lindfors, Mastoreh Shamseh, Inge-Marie Olsson, Jan
Hammarberg, Inga-Marie Granholm, Catalin Szombati Björklund, Helena Ström, Kristoffer
Andersson, Ulrika Sundin

§79 Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet och alla presenterar sig.
På förekommen anledning redogör Karin för Lärarnas Riksförbunds
fastighetsägande. LR äger endast kansliet på Sveavägen samt tre lägenheter som
förbundsordföranden/vice förbundsordförandena kan disponera under den tid de
har sina uppdrag. LRs verksamhet granskas av en professionell revisionsbyrå.
Därtill har förbundet en förtroendevald internrevision – Dechargeutskottet - som
granskar såväl förbundets som distrikts och kommunföreningars verksamhet.
§80 Dagordningen godkänns. Två övriga frågor läggs till.
§81 Genomgång av föregående protokoll.
§82 Pågående rekryteringar av biträdande rektorer m.m.
Förvaltningschef:
Ny förvaltningschef blir Tomas Hartikainen. Han tillträder sin tjänst i slutet av
februari 2016. Tf. förvaltningschef fram till dess är Jon-Erik Egerszegi.
Bitr. rektorer/rektor:
Ludvigsberg
Lillhagen f-6
Lillhagen 7-9
Hemlingby
Vikingaskolan f-3
Forsbacka f-6
Borgarskolan
Vasaskolan

rekrytering färdig; Alexandra Gustafsson
rekrytering färdig; Mikael Hagberg
rekrytering börjar om, ny annons går ut.
rekrytering pågår, intervjuer har genomförts.
rekrytering har startat, annons ute
rekrytering ska starta.
annonstiden går ut 24/1, intervjuer i början av feb.
behöver ny rektor from ht 16, rekrytering sker under
våren.

§83 Lönerevision 2016
Upptakt på kommunnivån skedde den 11 januari. Enligt förhandlingschefen ska
lönepåslagen ske i procent, vilken vi anser är mycket bra.
Tidsplanen för överläggningarna för respektive rektorsområde/gymnasieskola
utarbetas av HR-avdelningen på Utbildning Gävle. Lokalombuden meddelas så

fort den är klar. Nya lönen kommer att betalas ut i maj p.g.a. ett nytt datasystem
ska implanteras, d.v.s. det blir en månads retroaktivitet.
§84 Rapport från förvaltningssamverkan.
AME erbjuder 20 traineeplatser till skolorna under vårterminen. De antagna
arbetar 50 % i skolan och studerar 25-50 % inom vuxenutbildningen och skall
vara mellan 20-24 år.
Frågor ställdes kring vilka som kan komma ifråga för denna arbetsmarknadsåtgärd. Enligt den information som har gått ut skall de som antas ha en
gymnasieexamen, eller motsvarande. Karin kollar med AME att så verkligen är
fallet.
Villkor för Karriärtjänsterna togs upp på samverkan den 19/1, men ärendet bröts
ut och skall tas vid ett separat möte den 1/2 mellan arbetsgivaren, LR och
Lärarförbundet.
Internbudget 2016: Inom grundskolan kvarstår 11,5 miljoner i minus som ska
hämtas ikapp under 2016. På gymnasiesidan har Borgis och Polhem budget i
balans medan Vasaskolan har en obalans på 3,4 miljoner. Till detta kommer det
generella effektiviseringskravet som åligger alla kommunala verksamheter
2016. Lokalombuden uppmanas att efterfråga effekterna av detta på det lokala
samverkansmötet och noga följa utvecklingen under våren inför kommande
läsårs tjänstefördelning.
§85 Rapporter från kommunombuden
” På gång i LR Gävle VT 16” delades ut och presenterades. Skickas ut till
ombuden för vidarebefordran till medlemmarna.
§86 Övriga frågor
Vem satte betygen för icke legitimerade lärare i höstas, vem skrev under och hur
har detta kompenserats? Vid rundfråga bland ombuden kan vi konstatera att det
har hanterats olika och att denna fråga måste tas upp igen på respektive
rektorsområde/enhetssamverkan inför betygsättningen VT 16.
Kan samverkanstider förläggas så att vissa lokalombud inte kan delta pga.
obligatorisk fortbildning, t.ex. mattelyftet? LR anser att skolornas lokalombud
skall har möjlighet att delta i rektorsområdessamverkan och att samverkanstiderna alltså bör anpassas efter det.

§87 Mötet avslutas

Dag som ovan
Karin Ahlgren
Ordförande

Henrik Tengqvist
Sekreterare

