Linköping mars 2020

Årsmöte för Linköpings kommunförening
Torsdagen 12 mars hölls kommunföreningen årsmöte på hotell Slottsparken, dvs gamla Rally hotell. Årsmötet var förhållandevis välbesökt. Några hade tyvärr tvingats avanmäla sig.

Allt gick enligt plan. Det var en trevlig stämning. Styrelsen
fick ansvarsfrihet och valen följde valberedningens förslag.
Timo Järvinen, Karin Bäckstedt, Malin Bjärnlid, Anders Hellmér och Mia Allinggård omvaldes enhälligt till sina poster,
liksom revisorerna och valberedningen.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar rapporterade Timo
om pågående diskussioner med arbetsgivaren angående ett
eventuellt samverkansavtal (se mer nedan). Medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor. Karin informerade kort om coronavirusutbrottet och rekommenderade alla närvarande att hålla sig uppdaterade,
eftersom vi lever i en föränderlig värld.
Mötet avslutades med en god, vällagad middag.

Coronavirusutbrottet
Mycket av vår verksamhet präglas av coronavirusutbrottet.
Utvecklingen går mycket snabbt och det som är den senaste
informationen idag kan vara förlegad imorgon. Den information som
ges nedan gäller i skrivande stund för de kommunala skolorna, men
vissa delar gäller även för fristående skolor.

Löneöversyn 2020
Som ni har kunnat läsa på LinWeb är löneöversynen uppskjuten med
en månad. Ett fåtal löneförhandlingar har kunnat genomföras men de
flesta förhandlingar är inställda och ska återupptas efter påsk. Det
kommer med andra ord att bli samma situation som förra året med
utbetalning av nya löner med majlönen och retroaktivitet från 1 april.
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Stängning av gymnasieskolor
Det har väl inte undgått någon att gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och även universitetet har stängt på regeringens
rekommendation och man har infört distansundervisning.
Förhoppningsvis fungerar det bra och att de tekniska lösningarna är tillfredsställande.
Regeringen bereder också en tillfällig lagstiftning, som man
ska kunna ta till, om man hamnar i ett läge, där även grundskolor behöver stängas.

Konsekvenser för arbetstiden
Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning för att
skolhuvudmän ska kunna säkerställa att elever får den undervisning de
har rätt till. Förordningen möjliggör bland annat förlängda skoldagar
och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.
Det här betyder att arbetsgivaren kan göra förändringar av utlagd
arbetstid med två veckors varsel. Det skulle kunna innebära en
omfördelning av A-dagar till exempelvis lördagar och lovdagar. Det
kan också handla om att omvandla kompetensutvecklingsdagar till
läsårsdagar med undervisning. Arbetsgivaren måste i så fall säkerställa att lärarna får ut kompetensutvecklingen vid att annat tillfälle.
För ferieanställda gäller dock att sommarlovet måste vara minst 45 dagar och för semesteranställda
gäller semesterlagens krav på minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juniaugusti. Vi har en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren och hittills har inga initiativ tagits från arbetsgivaren om att genomföra några förändringar.
Följ länken för mer information: https://www.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/coronaviruset/
faq---for-dig-som-medlem

Samverkansavtal
Sedan början av detta läsår har förhandlingar om ett samverkansavtal
pågått med relativt hög intensitet. Utifrån situationen med coronaviruset,
och de omfattande beslut och åtgärder situationen kräver, har arbetsgivarsidan beslutat sig för att prioritera sitt arbete för att stödja
verksamheterna. Därför har arbetsgivarsidan meddelat oss att man tar en
paus från arbetet med samverkansavtal. Planen är i stället att ta upp
dessa diskussioner igen i september eller så fort det är möjligt.

