Gävle kommunförening

Protokoll

fört med styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 25 november 2013
Närvarande: Karin Ahlgren, Helena Ahl Larsson, Ingemar Ahne, Mathilda Bergström, Agneta Forsberg,
Kenneth Forsgren, Ing-Mari Granholm, Monika Hansson, Elisabeth Hillman, Linda Olsson, Daniel Persson,
Anna Sköld och Stefan Ädel.

§80

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§81

Dagordningen godkändes.

§82

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentar: §78:
Karin Ahlgren, Ingemar Ahne och Agneta Forsberg deltog i S-pedagogernas möte den 7 oktober
på Kantorn. Kvällens ämne var socialdemokraternas skolpolitik.

§83

Den första överläggningen i Löneöversyn 2014 kommer att hållas den 17 december. För 2014
finns ingen procentsats fastställd i avtalet. Gävle Kommuns lönekartläggning och analysen av
den leder till förslag till prioriteringar utifrån jämställda och konkurrenskraftiga löner. Därutöver
önskar Barn och Ungdom Gävle och Utbildning och Arbete Gävle inför löneöversynen att
särskilda satsningar görs på lärarna. På B&U ska lönesamtal genomföras under sen höst och vara
klara senast den 31 jan. Ny lön ska enligt avtalet betalas ut den 1 april. Eftersom det finns en
möjlighet att säga upp avtalet hösten 2014 så är det viktigt att själva löneöversynen i samtliga
kommuner inte försenas.

§84

Två nya nämnder och förvaltningar skapas. Målen är att höja utbildningsnivån och att få fler i
arbete. Information om arbetet med att skapa nya nämnder och förvaltningar kan följas på
Ankaret. Chef för den nya kunskapsförvaltningen(eller vad den nu ska heta) blir Frank Stoor.
Biträdande chef blir Jon-Erik Egerszegi. Chef för Näringsliv - och Arbetsmarknadsförvaltningen
blir Tove Elvelid. Just nu pågår den sista delen i arbetet inför 1 jan.2014 – Organisation och
bemanning. Den extra samverkansgruppen där Karin och Agneta ingår har ytterligare tre
sammanträden inbokade 2 dec., 9 dec. och 16 dec.

§85

Den 27 november bjuder B&U in till Öppet Hus på Vallbacksskolan. Tjänsten som rektor för
Vallbacks skolområde kommer att annonseras externt snarast.

§86

Rapporter
Helena Ahl Larsson, Monica Hansson och Terese Gustavsson är nominerade till LR:s
ämnesforum. Helena i forumet för Engelska och moderna språk, Monica och Terese i forumet
för Humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Sedan tidigare är Distrikt X representerat av
Christian Jensen, Ljusdal, i Kultur och kommunikation och Ilona Langert, Sandviken, i
ämnesforumet för Yrkesämnen.

MAU diskuterades. En handlingsplan som tar avstamp i Medarbetarundersökningens styrkor och
förbättringsområden ska upprättas.
§87

Under punkten Övriga frågor diskuterades – ”Att vara klassföreståndare/Mentor” och den
arbetsbelastning det medför samt ”Förmöten inför områdessamverkan”

§88

Mötet avslutas.
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