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FÖRLÄNGT AVTAL

NYA SKOLCHEFER

Som framgått av Avtalsnytt, Nyhetsbrev till
kommunalt anställda medlemmar, 17nov,
har SKL kommit överens med Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet om att
prolongera dvs. förlänga det kommunala
avtalet HÖK 12 med två år. Det innebär att
avtalet nu sträcker sig fram till 31/3 2018.
Under rubriken, Frågor och svar, sägs
följande om varför avtalet förlängs just nu:

Ulrika Forssell och Stefan Forsmark.
Så heter de nya skolcheferna som tillträder
i början av nästa år. Vi önskar dem båda
lycka till med det nya arbetet.

”Det är nödvändigt att vara ute i god tid. En
majoritet av kommunerna har börjat uppvärdera lärarnas löner, men uppvärderingen är på
intet sätt slutförd. Vi har en lång väg kvar och
ytterligare åtgärder behövs. Först måste vi
säkra den särskilda satsning, tre öronmärkta
miljarder till lärarlöner, som riksdagen förväntas fatta beslut om i december. Satsningen
träder i kraft 1 juli 2016 och bygger på att
kommunerna fortsätter att ta sitt ansvar och gör
lärare till en prioriterad grupp i lönerevisionerna 2016 och 2017. Förbundets bedömning är
därför att det är nödvändigt att säkerställa att
lönerevisionen för 2016 genomförs under
våren. Det är då kommunerna måste ”upp till
bevis” kring sina utfästelser om fortsatt uppvärdering av lärarna. Den särskilda lönesatsningen på lärare kan sedan hanteras under
hösten 2016. Därefter måste kommunerna visa
fortsatt ansvarstagande i lönerevisionen 2017.
Sammantaget gör detta att vi tror att en förlängning av avtalet är det bästa för medlemmarna just nu.”

NY ANDRE VICE ORDF.
Karin Rylenius har valts till ny 2:e vice
ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Vi önskar även henne lycka till.

KONGRESS 2016
Vem vill du se som nästa ordförande i
Lärarnas Riksförbund?
Passa på att nominera kandidater till de
olika posterna senast den 19 december.

JULKLAPPSTIDER
Logga in på lr.se och besök Min sida.
Leta dig fram till alla medlemsrabatter.
Öppna luckorna i julkalendern och passa
också på att aktivera förmånsappen.

AKTUELLT
– Styrelsemöte i Kommunföreningen
Torsdag 10 december kl.16.00
Plats: Konferensrummet Vasagatan 27
Gäster: Jan Bohman och Monica Lundin

OMVÄRLDSANALYS
Vi måste oavbrutet bygga fördämningar av
mod för att hålla tillbaka fruktans flodvåg.

– ordet = UPP TILL BEVIS

Martin Luther King

Läs gärna igenom samtliga frågor och svar
kring avtalet i Avtalsnytt.
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