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Linköpings kommunförening
Linköpings kommunförening består av samtliga LR-medlemmar på kommunala och fristående skolor. På
de flesta skolor där det arbetar LR-medlemmar finns en lokalavdelning. Medlemmarna väljer lokalombud
och biträdande lokalombud vid lokalt årsmöte. Lokalombudet är din fackliga representant som kan hjälpa
till med lokala fackliga frågor. På vissa skolor finns det inget lokalombud. Där finns ofta ett kontaktombud.
Lokalombuden på arbetsplatser med minst fem medlemmar bildar kommunföreningens styrelse. Styrelsen
diskuterar och beslutar om viktiga frågor. Besluten och diskussionerna ligger till grund för det lokala fackliga arbetet. Vid styrelsemöten skrivs protokoll som ditt lokalombud har tillgång till. Om du inte har något
lokalombud kan du efterfråga protokollen från någon i arbetsutskottet. På de flesta skolor finns också
skyddsombud. Skyddsombudet väljs också på årsmötet, men för en 3-årsperiod. Kommunföreningens expedition finns på S:t Larsgatan 41, Linköping.

Kommunföreningens arbetsutskott (AU) består av:

Timo Järvinen, Bir gittaskolan. Or dför ande och kommunombud, bitr . huvudskyddsombud. Ansvarar för styrelsemöten, frågor som berör kommunföreningens kontakter med
arbetsgivaren och leder AU:s arbete. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Kommunstyrelsen samt MBL-förhandlingar på Västra skolområdet.
timo.jarvinen@lr.se
telefon 076-118 53 87, 013-26 33 87
Karin Bäckstedt, Spr åkintr oduktion, Ander s Ljungstedts Gymnasium. Vice or dförande. Huvudskyddsombud. Biträdande kommunombud. Huvudskyddsombudet har det
övergripande ansvaret för skydds– och arbetsmiljöfrågor. Sköter kontakten med skyddsombuden.
karin.backstedt@lr.se
telefon 070-301 55 73, 013-20 73 53 (exp)
Malin Bjärnlid, Ander s Ljungsteds Gymnasium. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud, sekreterare. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Utbildningsförvaltningen. Ansvarar också för MBL-förhandlingar på Östra skolområdet.
linkoping@lr.se
telefon 072-582 86 70, 013-20 78 15 (exp) må, ti, fr
Anders Hellmér, Katedr alskolan. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud, kassör. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Bildningsnämnden. Ansvarar också för
MBL-förhandlingar på Norra skolområdet.
linkoping@lr.se
telefon 072-598 47 55, 013-20 78 15 (exp) ti, fr fm
Sofia Moberg, Bäckskolan. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Barn– och Ungdomsnämnden. Ansvarar också för MBLförhandlingar på Södra skolområdet
linkoping@lr.se
telefon 073-907 95 54, 013-20 73 53 (exp) ti, fr fm
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HSO/Bitr KO: Karin Bäckstedt: karin.backstedt @lr.se 070 -301 55 73, 013-20 73 53 (exp)
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Avtalsrörelsen och löneöversyn 2018
Det senaste Avtalsnytt från LR kom den 3 september. Där kan man läsa att
medlarna i juni gav parterna (alltså Lärarnas Samverkansråd och SKL) ett uppdrag att analysera förutsättningarna för turordningsreglerna. Det är ju just
SKL:s strävan att ändra turordningsreglerna så att det ska bli lättare att säga
upp lärare, som drabbas av arbetsbrist, som är knäckfrågan. Analysarbetet pågick augusti månad ut och har nu redovisats. Nu kommer medlarna att ta över
arbetet igen för att, om möjligt, lägga fram ett slutbud som båda parterna kan
ställa sig bakom. Ett sådant slutbud kan sannolikt inte komma förrän om några
veckor, vilket innebär att löneförhandlingarna i bästa fall kan genomföras under
oktober månad. Om löneförhandlingarna kan genomföras i oktober kan nya löner utbetalas i november. Det kan dock dröja till december innan de nya lönerna kommer. Allt under förutsättning att det inte blir en konflikt.

Det händer under hösten:
Medlemsföreläsning: 27 september, Missionskyrkan
Annika Nilsson och Lena Winqvist, Hjärnsmart undervisning, för hållbara långtidsminnen: Forskningen om hjärnan fullständigt exploderar. Separat inbjudan
kommer.
Bokmässan i Göteborg: 29 september
Anmälan görs senast 26 september till maud.larsson@linkoping.se telefon: 13-20 87
79
Kommunföreningsmöte: 24 oktober
Separat inbjudan kommer.

