Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 28 april 2016
Närvarande: Henrik Tengqvist, Ingela Lundin, Linda Olsson, Helena Ahl Larsson, Johanna
Linder, Göran Åkerlund, Peter Alzén, Elisabeth Hillman, Inga-Marie Granholm, Helena
Ström, Mastoreh Shamseh, Catalin Szombati Björklund, Lena Orest Fröjd, Monica Hansson
från § 34, Ing-Marie Olsson från § 35, Karin Ahlgren från § 36
§ 30

Vice ordförande Linda Olsson öppnar mötet och alla presenterar sig.

§ 31

Dagordningen godkänns, ingen övrig fråga anmäls.

§ 32

Genomgång av föregående protokoll.

§ 33

Pågående rekryteringar:
Gymnasiet
- Bitr. rektor Polhemsskolan, intervjuer pågår
Grundskolan
- Lillhagen 7-9, intervju genomförd, arbetsgivaren genomför tester och
djupintervjuer.
- Hedesunda, vikarierande bitr. rektor, intervjuer genomförda.
- Vikingaskolan 4-6, intervjuer pågår.
- Stigslunds rektorsområde, bitr. rektor, annons ute med sista dag för ansökan
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§ 34

Lönerevision 2016
Genomgång av lönerevisionen. Se bilaga Lönerevision 2016.

§ 35

Lärarlönelyftet/Den statliga lärarlönesatsningen:
Arbetsgivaren har startat samråd med lärarorganisationerna kring satsningen.
3 miljarder är avsatt och snittet skall vara i spannet 2 500-3 500 kr. LRs hållning
är att så många som möjligt bör få ta del av medlen, men regeringen har varit
tydlig med att det inte är tänkt som en generell åtgärd som skall riktas till alla
lärare. Kriterier för vilka som kan komma ifråga regleras av särskild förordning.
Vi ser gärna att lokalombuden kommer in med synpunkter till oss efter att ha
diskuterat med medlemmarna på skolan: Hur skall kriterierna tolkas? Vad skulle
kunna vara exempel på ”särskilt komplicerade undervisningssituationer”?
Regeringen har varit tydlig med att de inte har avsett att det skall vara en
generell satsning och LR anser att det är bra att Gävle kommun tänker söka
statsbidraget jämfört med att avstå.
Förordningen bifogas till protokollet

§ 36

Arbetsmiljöverkets skoltillsyn
Arbetsmiljöverket gör tillsyn vid 11 skolor mellan den 4/5 – 19/5.
Den 3 maj sker tillsyn av Utbildning Gävle (= förvaltningsnivån). Vid detta
möte deltar förvaltningsledningen och de fackliga organisationerna.

§ 37

Rapport från förvaltningssamverkan
- En lokalresursplan över alla kommunens skollokaler håller på att tas fram.
Den kommer att utgöra beslutsunderlag för nämnden angående vilka lokaler
som ska prioriteras och vilka som bör avvecklas.
-

§ 38

Medarbetarundersökning har presenterats för kommunen i stort och även för
utbildning Gävle. Resultatet är svårt att jämföra med förgående års då detta
är en ny undersökning. Kommunen är väldigt nöjd med resultatet på
kommunnivån, liksom förvaltningen är med Utbildning Gävles.
LR är tveksam till att man kan dra så stora växlar då det inte finns
jämförelsematerial sen tidigare år, samt att frågorna kring stress och
arbetsrelaterade besvär var färre än tidigare års undersökningar. Det är dock
där som de lägsta siffrorna finns även i denna undersökning.
Uppmaningen är att medarbetarundersökning ska visas på den lokala nivån
på en APT eller liknande.

Rapport från KO
-

Hur ser det ut med vikare anskaffningen på skolorna?
LO kollar upp dagsläget och återkopplar till Henrik.

-

Hur ser tjänstefördelningen ut på skolorna? Tas den upp på samverkan?
Tjänstefördelningen ska samverkas, hör av er till KO/bitr. KO om så inte
sker!

§ 39

Övriga frågor - Inga övriga frågor ställs

§ 40

Svar på fråga från styrelsemöte 22 mars: Vem gör socialtjänstanmälan? Det
finns ingen gemensamt direktiv från förvaltningen. Varje rektor avgör vilken
rutin som skall råda på rektorsområdet/gymnasieenhet.

§ 41

Svar på fråga från styrelsemötet 22 mars: Har statens lågstadiesatsning verkligen
nått ut till skolorna? Effektiviseringskravet i Gävle kommun 2016 riskerar att
motverka statens lågstadiesatsning. Om medlen inte använts på avsett sätt kan
Gävle kommun bli återbetalningsskyldiga, något arbetsgivaren och nämnden är
medvetna om.

§ 42

Mötet avslutas
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Linda Olsson
Ordförande

Henrik Tengqvist
Sekreterare

