Gävle kommunförening

Protokoll

fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 2 oktober 2013.
Närvarande: Elisabeth Hillman, Christina Ahl, Linda Olsson, Albert Lauschus, Ingmar Ahne, Kenneth Forsgren,
Gunnar Thörn, Lisa Sundström, Helena Ahl Larsson, Kristina Hellström, Hanna Fahlgren, Siv Hedenberg,
Helena Nilsson, Mathilda Bergström, Agneta Forsberg, Karin Ahlgren, Stefan Ädel, Kristoffer Andersson

§73

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Närvarande
presenterade sig för varandra och Karin gick igenom styrelsens medlemmar.

§74

Dagordningen godkändes.

§75

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande
kommentarer: §69: Ny kunskapsnämnd, återkommer under dagens möte §71:
Skolans dag, Pressen uppmärksammade det hela och var på presskonferensen,
aktiviteten på torget kanske ligger på fel klockslag, funderingar kring om
aktiviteten ska flyttas alt. byta tidpunkt §72: Barn & Ungdoms
avräkningsperioder finns på Ankaret, UAG har ännu inte klart med sina.

§76

Lönerevision 2014. 2013 skulle vara lägst märket. Det blev LR Gävles del
3,02%. BoU:s utfall blev 2,26%. UAG:s utfall blev 4,17% beroende på de
riktade medel som gick till gymnasielärare allmänna ämnen. 2014 gäller x%
enligt avtalet. Om tidsplanerna ska hålla bör förhandlingarna vara avslutade i
mars 2014. LR:s yrkande inför lönerevision 2014 ska vara inlämnade idag
131003. Yrkandet godkändes av styrelsen.
Upptakt för lönerevisionen sker i december. Förhandlingarna kommer
förmodligen ske i februari.
Almegas friskoleavtal blev klart den 1 september. Märket kommer att styra
lönerevisionen. Märket i detta fall är det som gäller från 1 september (vilket var
2,4%).

Avtalet säger att 2014 ska ge 4%, 2015-2016 är det sifferlöst. Friskolorna har
lägre löneläge än de kommunala skolorna.
§77

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation. En Kunskapsnämnd och en
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättas from 1 januari 2014. En process
pågår som ska utmynna i nya organisationer på förvaltningsnivå. LR är orolig
över vilka effekter det ger längre ned i organisationen. LR har i
samverkansprotokollet från 131002 fått sina åsikter dokumenterade.
Information läggs kontinuerligt på Ankaret.

§78

Rapporter från KO
Styrelselistan skickades runt och uppdaterades.
Måndag kväll kl. 19.00 har S-pedagogerna inbjudit till möte på Kantorn. Det är
socialdemokraternas skolpolitik som är kvällens ämne.
Torsdag 14 nov, endagsutbildning för ombud. Den handlar om en modell för hur
man på arbetsplatsen kan gå igenom en lärares arbetsuppgifter. Ombuden som är
med får en workshop kring detta. Förhoppningen är att man sedan ska kunna
använda det på sina respektive arbetsplatser. Kallelse kommer inom kort.
Kommunen är klar med rekryteringen av ny personalchef. Vem det är ännu inte
officiellt. Information kommer finnas på Ankaret.
Skolforum, det finns fortfarande platser kvar i bussen.
Förstelärare på BoU. En tjänst kvar att tillsätta och den kommer samverkas
imorgon. Agneta ber arbetsgivaren om en redogörelse för hur den första tiden
har varit för förstelärarna t.ex. nedsättning i tjänst, arbetsuppgifter.
Skolverket har skjutit upp nästa omgång till 1 juli 2014. På Skolverkets hemsida
står det att det då är tänkt som en varaktig löneökning. LR har en möjlighet att
påverka redan ingångna avtal vid en utvärdering vt.14.
Ang. ärendet på Ulvsäterskolan. Bilden är mycket mer komplex än den bild som
getts i pressen. Personalen känner stöd från sina bitr. rektorer.

Extra årsmöte 22/10 2013 kl. 18.30. Kallelse/inbjudan skickas ut inom kort.

§79

Övriga frågor
Lokala skolavtalet behöver uppmärksammas, tas upp på nästa styrelsemöte.
Samverkan, hur fungerar det på de olika områdena? En utvärdering gjordes på
BoU, vad gav den? Tas upp på nästa styrelsemöte.

Nya skolområden - hur kommer lärare att påverkas? Om man har tjänst på två
skolor som kommer att ligga i olika skolområden, vad händer?
Förvaltningsrättens dom mot Lundsberg är mycket intressant vad gäller skolans
ansvar för vad eleverna gör på sociala medier på fritiden.

Dag som ovan

Justeras

Agneta Forsberg

Karin Ahlgren

