Linköping maj 2017

Löneöversyn 2017
Veckan för påsk avslutades årets löneöversyn inom
utbildningsförvaltningen och de nya lönerna ska
betalas ut med aprillönen. Årets omgång av löneförhandlingar har gått betydligt smidigare än de två
senaste årens och det är endast för ett litet fåtal medlemmar som förhandlingarna avslutades i oenighet
och där alltså arbetsgivaren ensidigt sätter lönen. Vi
har fått träffa i stor sett alla rektorer från skolor där
vi har lagt motbud och de flesta rektorer har visat en
vilja att komma överens. Begreppet ”hela lönen”
finns dock fortfarande och slår igenom i rektorernas
budgivning, men inte lika genomgående som tidigare år.

Årets löneöversyn komplicerades av höstens lärarlönelyft. Komvuxlärarna, som ju helt undantogs från
lärarlönelyftet var särskilt prioriterade i löneöversynen. Även övriga lärare var prioriterade, men i något lägre grad och det visade sig att utbildningsförvaltningen hade valt att även prioritera studie och
yrkesvägledare som arbetar på skolorna.
Denna sista prioritering kom fram under själva förhandlingsarbetet.
Årets utfall för LR:s medlemmar blev ca 2,9 %,
d v s ungefär samma som förra året. Om du har frågor om din nya lön ska du i första hand vända dig
till din rektor som är lönesättande
chef.
Glöm inte att rapportera din nya
lön till LR:s medlemsregister. Alla
förändringar som rör ditt medlemskap behöver du själv anmäla genom att logga in på LR:s hemsida
och uppdatera ”Min sida”. Det
gäller, förutom lön, att du är bokförd på rätt kommunförening och
skola samt att du har anmält rätt epostadress mm.

Kommunombud: Timo J ärvinen timo.jarvinen@linkoping.se 076 -118
53 87, 013-26 33 87, 013-20 78 15, Bitr KO: Christina Bengtsson
christina.bengtsson@linkoping.se 073-600 15 66, 013-20 78 15
HSO/Bitr KO: Karin Bäckstedt karin.backstedt@linkoping.se 070-301 55
73, 013-20 73 53
http://www.lr.se/linkoping

Linköping maj 2017

Kommunföreningens årsmöte
Kommunföreningens årsmöte ägde rum
den 14 mars på restaurang Lagerbladet.
Vid mötet omvaldes Timo Järvinen som
ordförande och kommunombud. Karin
Bäckstedt omvaldes som vice ordförande
och biträdande kommunombud. Till nya
biträdande kommunombud och biträdande
huvudskyddsombud valdes Malin
Bjärnlid, ALG och Anders Hellmér, Katedralskolan. Anders Hellmér valdes också
till kassör. Efter årsmötet kunde mötesdeltagarna traditionsenligt avnjuta Lagerbladets italienska buffé.

kommun till hösten ska påbörja ett projekt
” Lärarnas Arbetsmiljö”.
Mallen, tjänstgöringsfilen fungerar inte
tillfredställande. Det vet vi.

LR har presenterat sin arbetstidsmodell.
Huruvida det är den modellen som ska anSom kommuninnevånare märker man tyd- vändas eller inte, återkommer vi till.
ligt att det byggs oerhört mycket i Linkö- Utbildningsförvaltningen kommer att
ping. Inför alla ny- eller ombyggnationer skicka ut ett brev till ett urval skolor i
ska huvudskyddsombuden beredas möjlig- olika skolformer. Deltagandet i projektet
het att granska och ge synpunkter på ritmåste upplevas som ett erbjudande.
ningar. Det är en arbetsuppgift som har tagit allt mer tid i anspråk.
Personalförändringar på utbildUnder perioden 170401-1231 har huvud- ningsförvaltningen
skyddsombudet fått 25 % utökad tid för
bl.a. detta
Som ni säkert har hört har utbildningsdirektör Lars Rehnberg beslutat sig för att
sluta till sommaren. Hans sista arbetsdag i
Linköpings kommun kommer att vara den
30 maj. I augusti ska han tillträda en ny
chefstjänst i Malmö. Tidigare under terminen försvann ju även skolchefen för grund
- och förskola, Lars Rejdnell. Även områdeschefen på Södra skolområdet har beslutat sig för att avsluta sin anställning i Linköpings kommun. Därutöver pågår en
långdragen rekrytering för att hitta en ny
Arbetsmiljö
enhetschef till Anders Ljungsteds Gymnasium. Det kommer alltså att bli ganska
Äntligen händer det något!
Utbildningsförvaltningen har sökt och fått många chefsbyten på kort tid på utbildmarkeringsmedel, öronmärkta för lärarnas ningsförvaltningen. Målsättningen är att
rekryteringarna ska kunna genomföras unarbetsmiljö. Fortsatta diskussioner med
lärarfacken och arbetsgivaren är inplane- der det som återstår av vårterminen.
rade under våren. Planen är att Linköpings

Utökad huvudskyddsombudstid

