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Kongress
Den 13-17 maj var det meningen att Lärarnas Riksförbund
skulle ha sin kongress. Kongressen är LR:s högsta
beslutande organ och arrangeras endast var fjärde år.
I kongressen deltar 145 valda kongressdelegater samt andra
förtroendevalda och tjänstemän, totalt en bra bit över 200
personer, så det är ett relativt stort arrangemang. I år stod det
ganska tidigt klart att kongressen inte skulle kunna
genomföras på grund av Coronapandemin, så som det var
planerat. I stället genomfördes delar av kongressen digitalt
den 15 och 16 maj. Från Linköping deltog Timo Järvinen och Malin Bjärnlid. Förutom rena
årsmötesförhandlingar behandlades två av de sju propositioner som LR:s förbundsstyrelse har tagit
fram, tillsammans med tillhörande motioner. Det handlar om ekonomi och utbildningspolitik. Det
sistnämnda hann dock inte behandlas färdigt. Kongressen avslutades med att den ajournerades till den
5 september då det är tänkt att den ska återupptas i mer traditionell, icke-digital form.
Överlag fungerade det digitala formatet väl med inlägg och omröstningar.

Sommarservice 2020
LR-expeditionen i Linköping är stängd under perioden 20200618 – 20200807.
Du kan vid akut fackliga frågor av lokal karaktär kontakta nedanstående personer via mejl:
Linkoping@lr.se eller prata in ett meddelande på telefon. Vi läser regelbundet av mail under
nedanstående tid. Vid andra frågor hänvisas till LR:s medlemsjour 08 613 27 00
v. 26-27
v. 28
v. 29
v. 30-31
v. 32

Karin Bäckstedt, bitr KO, huvudskyddsombud: 070 30 15 573
Maria Allinggård, bitr. kommunombud: 070 577 37 33
Malin Bjärnlid, bitr. kommunombud: 076 84 16 222
Anders Hellmér, bitr kommunombud: 070 28 60 595
Timo Järvinen, kommunombud: 076 11 85 387

Vad händer om jag blir sjuk under sommaren?
Information om hur du ska göra om du blir sjuk under sommaren när du har semester finns på LR:s
hemsida. Följ länken nedan:
https://www.lr.se/inspiration/lasa/skolvarlden/2019-04-15-sa-gor-du-omdu-blir-sjuk-under-sommaren.printable

Ordf/Kommunombud: Timo J ärvinen: timo.jarvinen@lr.se 076 -118 53 87, 013-26 33 87
HSO/Vice ordf/Bitr KO: Karin Bäckstedt: karin.backstedt @lr.se 070 -301 55 73
Bitr KO: M alin Bjärnlid: linkoping@lr.se 076 84 16 222
Bitr KO/Kassör: Anders Hellmér: linkoping@lr.se. 070 28 60 595
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Lärarlyftet
I början av april började vi få frågor om höstens lärarlyft från medlemmar som hade
sökt till speciallärarutbildningen. Det var medlemmar som av arbetsgivaren hade
nekats att studera inom ramen för lärarlyftet. Efter vissa efterforskningar fick vi
reda på att arbetsgivaren hade fattat beslut om att inga lärare kommer att erbjudas
kompetensutveckling inom lärarlyftet inför kommande läsår 2020/21, medan de
lärare vars utbildningar pågår kommer att få fortsätta på samma sätt som tidigare.
Arbetsgivaren anger behovet av att ha alla lärare på plats under hösten på grund av
Coronasmitta som orsak, men man skyller även på den försämrade ekonomin. Eftersom arbetsgivarens beslut inte har MBL-förhandlats med facken begärde LR och Lärarförbundet ett möte med
ledningen på utbildningsförvaltningen. Mötet ledde dock inte till någon ändring av beslutet, vilket
alltså innebär att arbetsgivaren inte kommer att bevilja lärarlyft för någon som har sökt nu till hösten.

Löneöversyn 2020 kommunal sektor
Årets löneöversyn inom kommunen skulle ha genomförts under mars månad men fick skjutas upp en
månad på grund av Corona. Några förhandlingar
hann dock genomföras, innan beslutet kom, men
de flesta genomfördes under veckorna efter påsk.
Nytt under förhandlingarna i år var att en hel del
av dessa sköttes digitalt.
Utrymmet i årets löneöversyn var högre än i förra
året och utfallet för LR:s medlemmar landade på
knappt 3,2 %. Det här innebär dock inte att genomförandet av löneöversynen var lättare. En
komplicerande faktor var resultatet av den lönekartläggning som genomfördes under 2019, där
det konstaterades att yrkeslärarna i Linköpings
kommun har ett högre löneläge än jämförbara
grupper. Som ett resultat av detta fattade kommundirektören ensidigt beslut om en minskad löneökningstakt för gruppen yrkeslärare.
Vi har fortsatt med försöken att implementera det centrala avtalets skrivningar om betydelsen av erfarenhet, lönestruktur och möjlighet till en positiv livslöneutveckling i förhandlingarna. Det här har,
som vanligt, varit svårt på ett antal skolor, där man har stirrat sig blind på uttrycket ”hela lönen”, vilket har lett till att lärare med högre löneläge har fått en sämre löneutveckling jämfört med lärare som
inte har så höga löner.
I år var svårigheterna störst på Anders Ljungstedts gymnasium. För ganska många av LR:s medlemmar på ALG uppnåddes inte enighet. För dessa satte arbetsgivaren ensidigt nya löner. Anledningen
till att enighet inte kunde uppnås är att vi i LR anser att arbetsgivarens lönebud på skolan inte stod i
överensstämmelse med skrivningarna i HÖK 18 om lönestruktur och lönebildning. Dessutom vägrade flertalet rektorer att överhuvudtaget förhandla sina lönebud. LR lämnade en protokollsanteckning till protokollet för löneöversynsförhandlingarna, där vi beskriver och beklagar hanteringen på
ALG. Det hela är djupt olyckligt och vi hoppas att utvärderingen om årets löneöversyn ska leda till
att det här inte behöver upprepas.
Glöm inte att rapportera din nya lön till LR:s medlemsregister. Alla förändringar som rör ditt
medlemskap anmäler du själv genom att logga in på LR:s hemsida och uppdatera ”Min sida”.
Det gäller, förutom lön, att du är bokförd på rätt kommunförening och skola samt att du har
anmält rätt e-postadress.

