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Corona/Covid 19
Spridningen av Corona/Covid 19 har tagit ny fart i bland annat Östergötland. Från och med den 29 oktober 2020 gäller därför särskilda restriktioner i Östergötland. De nya restriktionerna som utfärdats av Folkhälsomyndigheten innebär kraftiga inskränkningar i människors liv. På
Linweb publiceras kontinuerligt den senaste informationen om läget
och eventuella förändringar som är viktigt för alla medarbetare att
känna till, så ta för vana att gå in oftare än vanligt på intranätet. Numera
finns det också information till medarbetare på kommunens externa
hemsida.
Generellt uppmanas alla som kan att arbeta hemifrån efter dialog och överenskommelse med chefen. Det
här är ju betydligt svårare inom skolans verksamhet. Det man kan diskutera är hur mycket man ska behöva
vara på skolan utöver lektionerna. På Linweb kan man läsa att ”enskild planering, dokumentation och uppföljning bör i möjligaste mån ske hemma. Det är dock varje rektor som beslutar om detta utifrån den specifika situation som råder på enhet, t ex utifrån oro i elevgrupper.”
En genomgående åtgärd är att försöka att minimera fysiska möten och i stället hålla möten digitalt. Det kan
handla om personalkonferenser, ämneskonferenser, EHT-möten, utvecklingssamtal och studiedagar. Det
kan också handla om att undvika schemabrytande aktiviteter där man riskerar ökad fysisk kontakt.
Det är också viktigt att undvika trängsel i personalrum vid lunch eller vid kaffeautomater. God tillgång till
handsprit är också viktigt.
De nya restriktionerna gäller till och med den 19 november men kan förlängas beroende på smittläget.

Samverkansavtal
Samtliga fack har kommit överens med arbetsgivaren om ett pilotprojekt med
samverkan på den centrala nivån i kommunen. Projektet kommer att pågå från
2020-11-01 till 2021-04-30. I praktiken kommer det att innebära att den kommuncentrala MBL-gruppen och den centrala arbetsmiljökommittén kommer att
slås ihop och ha gemensamma möten, där man i stället för att förhandla ärenden
enligt MBL kommer att samverka dessa i enlighet med samverkansavtalet. Varje
ärende ska dessutom belysas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Förhoppningen är
att man ska kunna integrera arbetsmiljöarbetet i den löpande ärendebehandlingen på ett naturligt sätt och att
man kan ta hänsyn till arbetsmiljöaspekterna i ett tidigare skede.
Under tiden som pilotprojektet pågår kommer det att tillsättas en arbetsgrupp om sju personer från de fackliga organisationerna som tillsammans med företrädare för kommunens förhandlingsavdelning ska arbeta
med att ta fram ett samverkansavtal med tillhörande implementeringsplan för hela Linköpings kommun.
På övriga nivåer i kommunen sker tills vidare inga förändringar. Det här innebär att MBL-hanteringen och
arbetsmiljöarbetet inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter enligt tidigare rutiner. Inte
heller blir det några förändringar på lokal nivå, utan även där löper MBL- och arbetsmiljöarbetet på som
tidigare.
Ordf/Kommunombud: Timo Järvinen: timo.jarvinen@linkoping.se 076 -118 53 87,
013-26 33 87
HSO/Vice ordf/Bitr KO: karin.backstedt@linkoping.se, 070-301 55 73
Bitr KO: M alin Bjärnlid: malin.bjarnlid@linkoping.se, 076 -841 62 22
Bitr KO/Kassör: A nders Hellmér: anders.hellmer@linkoping.se, 070-286 05 95
Bitr KO: M ia A llinggård: maria.allinggard@linkoping.se, 070-577 37 33
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Val till förbundsmöte 2021
Som tidigare har berättats i Facket och Skolan
fattades det beslut om en hel del ändringar i
LR:s stadga vid kongressen tidigare i år. En av
dessa ändringar är att man ska avskaffa
kongressen och i stället införa årliga förbundsmöten. En annan ändring är att LR har inrättat ett eget
valdistrikt till valet av delegater till förbundsmötet för medlemmar som inte är kommunalt anställda.
Man ökar dock inte antalet förbundsmötes- (kongress-) delegater och därför måste de befintliga distrikten lämna ifrån sig ett antal mandat. För Östergötlands del innebär det här att distriktet förlorar
ett mandat och får alltså fem i stället för sex. Därutöver har Östergötland också fem suppleanter.
Mandatet för de kongressdelegater som nu är valda upphör före nästa
förbundsmöte som ska hållas i maj 2021 och därmed måste nya väljas.
Nomineringen av kandidater till förbundsmötet pågår 1 november –
1 december. Man kan nominera som enskild medlem, lokalavdelning
eller kommunförening/LR-förening/särskild förening. Nomineringen
sker via www.lr.se/nominera. Den som nominerar får en bekräftelse
direkt. Den som har blivit nominerad får bekräftelse i ”omgångar”.
Nomineringen har gått igenom först när kandidatprofil och foto
lämnats in av kandidaten. Vi vill alltså uppmana er att nominera
förbundsmöteskandidater.

