Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 31 maj 2016
Närvarande: Karin Ahlgren, Ingela Lundin, Linda Olsson, Helena Ahl Larsson, Johanna
Linder, Carina Wennberg, Göran Åkerlund, Jan Hammarberg, Peter Alzén, Elisabeth
Hillman, Linda Ohlsson, Inga-Marie Granholm, Helena Ström, Mastoreh Shamseh, Catalin
Szombati Björklund, Henrik Tengqvist, Lena Orest Fröjd, från §45 Monica Hansson, från §46
Ing-Marie Olsson
§ 43

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet.

§ 44

Dagordningen godkänns, övriga frågor läggs till.

§ 45

Genomgång av föregående protokoll.
Kommentar ang. anmälan till socialtjänsten och att det är upp till varje
rektorsområde /gymnasieenhet vilken rutin ska råda.
Kommer att anmälas till förvaltningssamverkan i augusti eftersom vi anser att
samma rutiner bör gälla inom Utbildning Gävle.

§ 46

Pågående rekryteringar:
Gymnasiet
- Bitr. rektor Polhemsskolan, Monica Hansson har tackat ja till tjänsten.
- Rektor Vasaskolan, Sofia Nordell Kvarnebrink har tackat ja till tjänsten.
Grundskolan
- Bitr. rektor Lillhagen 7-9, Jonas Albonius börjar 1/8 2016
- Bitr. rektor Lillhagskolan f-6, kandidat har erbjudits tjänsten
- Bitr. rektor Vikingaskolan 4-6, kandidat har erbjudits tjänsten
- Bitr. rektor Stigslunds rektorsområde, intervjuer genomförda, arbetsgivaren
genomför tester och djupintervjuer.
- Rektor Solängens rektorsområde, rekrytering startar inom kort.
- Bitr. rektor Solängens rektorsområde, annons ute.
- Vik. bitr. rektor Hedesunda, intervjuer genomförda.
HR-chef
- Kommunens HR-chef Joakim Råberg har fått ny tjänst på Skatteverket.
Rekrytering startar inom kort.

§ 47

Tjänstefördelning inför läsåret 16/17
Varierar mellan rektorsområde /gymnasieenhet hur långt man kommit med
arbetet. Vissa rektorsområden har svårt att rekrytera behörig personal.
Tjänstefördelningen ska samverkas. Medlemmar uppger att Lågstadiesatsningen
inte ”märks” i skolan, det upplevs som att det istället blivit en neddragning på
lärarsidan. Matematiksatsningen för åk 4-6 kan innebära att undervisande lärare
kommer få ökad undervisningstid i matematik alt. att det skärs ner på resurser

och stöd. Studiehandledningens köp- och säljsystem upplevs inneburit en
försämring för eleverna.
§ 48

Arbetsmiljöverkets skoltillsyn
Inspektioner har genomförts men ingen återkoppling har ännu skett.
Vissa skolor kommer få återbesök. Andra kommer få återkomma med
kompletterande handlingar.
Tillsynen har särskilt tittat på skolledarnas arbetssituation.

§ 49

Lärarlönelyftet
Den 10/5 2016 hade förvaltningen kallat till möte med
arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivaren diskuterar just nu med andra
kommuner hur tankarna går kring fördelningen av pengarna. Förvaltningen
kommer inte forcera fram processen. Det kan innebära att det inte kommer att
vara klart i förrän oktober men pengarna kommer då att utbetalas retroaktivt från
juli.
Förvaltningen kommer att kalla arbetstagarorganisationerna till nytt möte i
augusti.

§ 50

Bilaga 6
Kommunfullmäktige har avsatt 3 miljoner som ska gå till ytterligare Bilaga 6
avtal. Förvaltningen håller på med en utvärdering av de Bilaga 6 tjänster som nu
varit verksamma i tre år. Erfarenheterna kommer att samlas i en rapport och
arbetsgivaren återkommer, men förvaltningschefen har meddelat att de inte
avser att erbjuda detta till enskilda individer utan helst skall hela skolan vara
intresserad av att ingå.

§ 51

Rapport från förvaltningssamverkan
- Sjuktal och olycksfall har sammanställts och presenterats. Rapporteringen
tros innehålla ett stort mörkertal. Vad gäller tillbud varierar
rapporteringsfrekvensen stort mellan olika rektorsområde /gymnasieenhet.
- Utökning av antalet lärlings- och traineeplaster. Förfrågan kommer gå till
rektorsområde/gymnasieenhet. Det finns inga centralt fastslagna ersättningar
för handledare. LR rekommenderar lärare som erbjuds att bli handledare att
bara tacka ja om de anser att de kan ha hjälp och nytta av en lärling/trainee.
- Ändrad ramtidplan matematik för åk 4-6.

§ 52

Rapport från KO
- Kongressen har genomförts. Ny förbundsordförande blev Åsa Fahlén. Förste
vice ordförande blev Svante Tideman, andre vice ordförande blev Sara
Svanlund.
- Studenthäfte till alla nya studenter på HIG. LR erbjuds ha en reklamplats i
häftet och en webreklamplats för 5995 kr. Styrelsen bifaller detta.
- Information från LR och Lärarförbundet ang. ”Att sätta betyg tillsammans”.
Dokumentet bifogas som bilaga 1.
- Lärarkalendrar går att beställa på LRs hemsida. Varje enskild medlem kan
själv beställa och får den då hemskickad.

§ 53

Övriga frågor

-

-

§ 54

Obehöriga tillsvidareanställda lärare har fått högre lönepåslag än behöriga.
Det leder till att behöriga söker sig till andra arbetsgivare. Får det vara så?
Vid revisionen är det måluppfyllelse som arbetsgivaren lönesätter. Det är
inte medarbetarnas behörighet. Den enskilde medlemmen kan begära ett
löneförklarande samtal om man har frågor ang. sin nya lön.
Ett rektorsområde kommer på samverkan att diskutera en gemensam policy
för kompensation vid rättning av nationella prov. Rättningen ska rymmas
inom ramtiden. Hur ser det ut i andra rektorsområden? Olika sätta att
organisera utförandet av de nationella proven diskuterades.

Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Linda Olsson
Sekreterare

