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Linköpings kommunförening
Linköpings kommunförening består av samtliga LR-medlemmar på kommunala och fristående skolor. På
de flesta skolor där det arbetar LR-medlemmar finns en lokalavdelning. Medlemmarna väljer lokalombud
och biträdande lokalombud vid lokalt årsmöte. Lokalombudet är din fackliga representant som kan hjälpa
till med lokala fackliga frågor. På vissa skolor finns det inget lokalombud. Där finns ibland ett kontaktombud. Lokalombuden på arbetsplatser med minst fem medlemmar bildar kommunföreningens styrelse. Styrelsen diskuterar och beslutar om viktiga frågor. Besluten och diskussionerna ligger till grund för det lokala
fackliga arbetet. Vid styrelsemöten skrivs protokoll som ditt lokalombud har tillgång till. Om du inte har
något lokalombud kan du efterfråga protokollen från någon i arbetsutskottet. På de flesta skolor finns också
skyddsombud. Skyddsombudet väljs också på årsmötet, men för en 3-årsperiod. Kommunföreningens expedition finns på S:t Larsgatan 41, Linköping.

Kommunföreningens arbetsutskott (AU) består av:
Timo Järvinen, Bir gittaskolan. Or dför ande och kommunombud, bitr . huvudskyddsombud. Ansvarar för styrelsemöten, frågor som berör kommunföreningens kontakter med
arbetsgivaren och leder AU:s arbete. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Kommunstyrelsen samt MBL-förhandlingar på Västra skolområdet.
timo.jarvinen@lr.se
telefon 076-118 53 87, 013-26 33 87
Karin Bäckstedt, Spr åkintr oduktion, Ander s Ljungstedts Gymnasium. Vice or dförande. Huvudskyddsombud. Biträdande kommunombud. Huvudskyddsombudet har det
övergripande ansvaret för skydds– och arbetsmiljöfrågor. Sköter kontakten med skyddsombuden.
karin.backstedt@lr.se
telefon 070-301 55 73
Malin Bjärnlid, Ander s Ljungsteds Gymnasium. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud, sekreterare. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Utbildningsförvaltningen. Ansvarar också för MBL-förhandlingar på Östra skolområdet.
linkoping@lr.se
telefon 076-841 62 22
Anders Hellmér, Katedr alskolan. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud, kassör. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Bildningsnämnden. Ansvarar också för
MBL-förhandlingar på Norra skolområdet.
linkoping@lr.se
telefon 070-286 05 95

Mia Allinggård, Bäckskolan. Bitr ädande kommunombud, bitr . huvudskyddsombud.
Ansvarar för MBL-förhandlingar med Barn– och Ungdomsnämnden. Ansvarar också för
MBL-förhandlingar på Södra skolområdet
linkoping@lr.se
telefon 070-577 37 33, 013-20 73 53 (exp) ti, fr fm
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Arbetet med HÖK 18
Det kommunala avtalet HÖK 18 förutsätter att fack och arbetsgivare gemensamt bedriver ett arbete för att förbättra skolornas
möjligheter att rekrytera behörig personal. För LR:s del deltar
kommunombudet, Timo Järvinen, och huvudskyddsombudet,
Karin Bäckstedt i detta arbete. Arbetet leds på arbetsgivarsidan
av utbildningsförvaltningens personalchef, Anne Enström.
Även skolcheferna för BoU och Bildning, Christel Horsak
respektive Åsa Ridne, deltar på arbetsgivarsidan.
Arbetet har, efter en något rörig start, kommit i gång på ett bra
sätt. Vi upplever att vi har en gemensam syn med arbetsgivaren på hur nuläget ser ut och också i
mångt och mycket på vad som behöver göras.
Arbetet går ut på att komma fram till aktiviteter/åtgärder inom områdena lönebildning, arbetsorganisation, arbetstid och arbetsmiljö, som ska kunna förbättra rekryteringssituationen. Det handlar alltså
om vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka läraryrkets attraktivitet: Hur kan man locka fler till
att utbilda sig till lärare? Hur behåller man dem som är lärare nu? Hur kan man locka lärare till att
arbeta efter fyllda 65 år? Hur kan man locka dem som har lämnat yrket att återvända?
Målsättningen är att det här arbetet ska resultera i konkreta förbättringar som på olika sätt underlättar
lärarnas arbetssituation.

Skolans Dag
Skolans Dag infaller i år tisdagen den 10
september. Skolans Dag grundades av
Lärarnas Riksförbund 2008. I år bjuder
förbundet centralt in samtliga
riksdagsledamöter i utbildningsutskottet
till praktik i vår verklighet genom att
skugga en lärare minst en halv dag. Det är
ett bra sätt att öka kunskaperna om och
förståelsen för den verksamhet de
bestämmer över.

Linköping har inga politiker i utbildningsutskottet, så vi får inga besök av riksdagspolitiker. Däremot
fortsätter vi vår tradition att bjuda in Linköpings kommunpolitiker från Barn och Ungdoms- och
Bildningsnämnden till skolor för att följa verksamheten och träffa lärare, vägledare och andra. I år
kommer politiker från Barn och Ungdomsnämnden att besöka Bäckskolan och Malmslättsskolan
Tokarp. Politiker från Bildningsnämnden kommer att besöka Birgittakolas vuxenutbildning inklusive
Sfi.

Bokmässan i Göteborg 2019
Välkommen till LR:s medlemsresa till Bokmässan i Göteborg den 28/9!
Vi åker från Fjärrbussterminalen kl.7:00 och åker tillbaka från Göteborg
kl.18:00.
För medlemmar ingår bussresa och inträde till Bokmässan. I mån av plats
får även icke-medlemmar åka med till en kostnad av 100kr för bussresan,
entrébiljett får man ordna själv.
Anmälan till Maud.Larsson@linkoping.se, ange namn, mobilnummer och
mejladress. Bokmässan har ett nytt digitalt biljettsystem i år. Det innebär
att jag kommer att mejla en länk som innehåller din biljett. Sista anmälningsdag är 16/9!
Jag som kommer att följa med och ansvara för denna medlemsresa heter
Mia Allinggård och är nytt bitr.kommunombud i Linköping.
Hoppas vi ses!

