Gävle kommunförening
Protokoll fört med styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 12 december 2013
Närvarande: Karin Ahlgren, Agneta Forsberg, Daniel Person, Stefan Ädel, Kenneth Forsgren,
Ingemar Ahne, Kristofer Andersson, Helena Ahl Larsson, Elisabeth Hillman, Hannah Fahlgren,
Siv Hedenberg, Linda Olsson, från §91 Anna Sköld, från §92 Kristina Hellström och Ing-Marie
Granholm
§89

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§90

Dagordningen godkändes.

§91

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande
kommentar: §85 Karin och Agneta besökt Öppet Hus på Vallbackskolan.
Arbetsgivaren uppgav att det var välbesökt och att det kom besökare i alla åldrar.
Ang. utformningen av utemiljön kring skolan har det varit elevmedverkan från bl.a.
Milboskolans elevråd. §86 MAU kommer följas upp av LR till våren. Alla skolor
ska gå igenom sin enhets resultat och utarbeta en handlingsplan utifrån vad
resultatet visade. Handlingsplanen ska vara klar senast den 31 mars 2014.

§92

Lönerevision 2014. I ett pressmeddelande från den 10 dec 2013 uppger Gävle
kommun att de ska satsa på lärarlöner inom skola och förskola. Totalt kommer
satsningen att uppgå till ca 4%. Målet med satsningen är jämställda, individuella
och konkurrenskraftiga löner. Den centrala upptakten startar den 17 dec 2013. Då
kommer ramarna och tidsplanen för vårens överläggningar att presenteras. Inom
BoU har det getts besked om att lönesamtalen skall vara färdiga senast den 31
januari 2014. För UAG har det inte gått ut något annat datum än det som står i
Riktlinjer för lönebildning, dvs. 15 februari.

§93

Nu nämnds- och förvaltningsorganisation. Två nya förvaltningar bildas från 1 jan
2014. Dessa kommer att heta Utbildning Gävle och Näringsliv och Arbetsmarknad
Gävle. Motsvarande nämnder kommer också att bildas. Huvudskyddsombud från
flera fackförbund deltar i framtagandet av en risk- och konsekvensanalys under v
51.

§94

Rapporter från KO
Vikarieanskaffningens hantering ska ut på respektive skola från den 7 januari 2014.
Jobbet som vikarieanskaffare ska inte läggas på lärarna. På några skolor finns det
lärare som har detta uppdrag, men då är tjänsten anpassad med tid för uppdraget. En
oro finns på skolor i ytterområdena att det kommer bli svårt att ”locka” vikarier
p.g.a. avståndet från stan.

BoU kommer fr.o.m. januari -14 att starta en mottagning för nyanlända barn.
Verksamheten för f-6 kommer att ligga på Nynässkolan, verksamheten för 7-9 på
Sörby. Förvaltningen har uttryckt en oro över bristen på sva-lärare.
På Nynäs kommer också ExIn-gruppen med sina elever att hålla till under
vårterminen.
Den 15 december är sista ansökningsdagen för tjänsten som rektor på Vallbacks
skolområde.
Karriärtjänster kommer att gå att söka igen inför 1 juli 2014. Under januari 2014
kommer mer information från förvaltningen. Statsbidraget motsvarar 96 nya
förstelärartjänster. När dessa tjänster är besatta kommer Gävle kommun att ha 126
totalt förstelärartjänster. Tillsättningsprocess och villkor kommer att förhandlas
under vårterminen, t.ex. om den ekonomiska ersättningen ska vara ett arvode eller
ett lönepåslag och om statsbidraget skall användas för lektorstjänster.
Skolavtalet för Gävle kommun delades ut och gicks igenom. Diskussioner uppstod
kring schema, ramschema och uppdragsdialog. Det är bra om vi uppmärksammar
rektorerna på skrivningarna i detta kollektivavtal.
§95

Övriga frågor
Tjänsters utlysande. En tjänst behöver inte längre utlysas, oavsett om det gäller en
tillsvidaretjänst eller ett vikariat. Att tjänster skulle utlysas/anmälas till AF
reglerades tidigare i Lag 1976:157. Den upphävdes i 2 juli 2007 genom SFS
2007:396. LR anser dock att tjänster skall utlysas.

§96

Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren

Linda Olsson

