Gävle kommunförening

Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 29 april 2014

Närvarande: Karin Ahlgren, Linda Olsson, Mathilda Bergström, Elisabeth Hillman, Gunnar
Thörn, Hannah Fahlgren, Anna Sköld, Henrik Tengqvist, Christina Ahl § 27-§ 31, Daniel
Persson från § 30, Stefan Ädel från § 30, Kristina Hellström från § 31, Ing-Marie Granholm
från § 31.

§ 27

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28

Dagordningen godkänns och Kristina Hellström utses att justera protokollet.

§ 29

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§ 30

Lönerevision 2014.
Ordförande har en grundlig genomgång av slutresultatet, se bifogad
statistiksammanställning.

§ 31

Karriärtjänster 2014.
Styrelsen går igenom arbetsgivarens förslag som skall samverkas på Utbildning
Gävle den 7 maj:
Antalet karriärtjänster och fördelningen mellan rektorsområden/gymnasieskolor
fastställs på förvaltningsnivån. (Förvaltningen har efterfrågat vilka behov som
finns på områdena och det - i kombination med antal elever per område – har
styrt hur många karriärtjänster det blir per område). Annonsering kommer att
ske internt och ansökan riktas till den chef som blir ansvarig för respektive
tjänst. Samverkan sker på lokal nivå, men samordnas av förvaltningen, lika som
vid lönerevisionerna. LRs kommunombud och biträdande kommunombud bistår
de lokala ombuden.
I arbetsgivarens ursprungsförslag fanns inga lektorstjänster föreslagna på
gymnasiet. LR har hävdat att det självklart skall erbjudas och ag har meddelat
att de inför samverkan den 7 maj skall precisera ett förslag där lektorstjänster
finns med.

§ 32

Organisation och tjänsteplanering inför LÅ 2014-2015.
LR har efterfrågat en sammanställning över skolområdenas vakanser eller lokala
övertaligheter till Samverkan Utbildning Gävle den 7 maj.

§ 33

§ 34

Rapport från KO:


Firmatecknare för kommunföreningen är ordförande Karin Ahlgren och
kassör Gunnar Thörn. Karin Ahlgren har ett Företagskort som är knutet till
kontot i Swedbank.
Bitr. kommunombud och Rekryteringsombud, Mathilda Bergström, har
behov av ett bankkort på grund av många utlägg i samband med skolbesök.
Styrelsen beslutar att även Mathilda Bergström ska få tillgång till ett
Företagskort med en övre gräns på uttag om maximalt 3000 kr/ mån.



Huvudskyddsombudet, Daniel Persson, informerar om kommande
utbildningsinsats för skyddsombud och chefer i förvaltningens regi.
Utbildningen omfattar en halvdag per skyddsombud/chef. Totalt är fem
dagar utlagda, en i slutet av denna termin och resterande till hösten.



Karin Ahlgren informerar om pågående rekrytering av ny rektor till
Vasaskolan. Tjänsten har annonserats igen och ansökningstiden går ut den 4
maj.



Linda Olsson informerar om att intervjuer av projektledare till
projektanställningen ”Nyanländas lärande” pågår. Fem lärare har blivit
kallade till intervju.



Linda informerar om att rekrytering av fem Bitr. rektorer till Gävles
grundskolor pågår. Det har tidigare annonserats om en Bitr. rektor till
Vallbacksskolan, men det är nu utökat till två tjänster.



Linda informerar om att Utbildning Gävle håller på att rekrytera en IKTStrateg och en IKT-Samordnare.



Under våren kommer det att utlysas en tjänst som Rektor för Bomhus
skolområde med tillträde ht-14.



Arbetsmiljöverket har kommit ut med två olika checklistor inför deras
tillsynsbesök. Daniel Persson skickar ut checklistorna till skyddsombud och
lokalombud.



Daniel Persson slutar som huvudskyddsombud i juni. Han har under 1,5 år
disponerat en av LR inköpt läsplatta, men har själv stått för
abonnemangskostnaden. Diskussion fördes om han ska kunna köpa loss
plattan till avskrivningskostnad. Beslöts att principbeslut tas vid nästa
styrelsemöte hur vi gör i dylika fall.

Mötet avslutas.

Dag som ovan
Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

Kristina Hellström
Justerare

