
Medlemsmöte för landstingsanställda medlemmar i Lärarförbundet 

11 mars 2015. 

Vi var drygt 30 pedagoger som samlades med anledning av att Lärarförbundet bjudit in till vårt årliga 

medlemsmöte i Hörselhabiliteringens lokaler på Rosenlund plan 8. 

Beskrivning av året 2014-2015 som gått. Klubbstyrelsen består av oss fyra som sedan våren 2012 

bildade oss som en del av Huddinge lokalförening, detta efter nedläggning av Lärarförbundets 

avdelning för pedagoger i Stockholms Länslandsting lades ner. Som vi berättade nu och även tidigare 

stod vi inför valet att splittra oss eller bli en del av stora lokalföreningen Huddinge. Vi är uppemot 

150 medlemmar och splittrade på flera olika arbetsplatser med olika uppdrag. Vilket i sig inte är 

ovanligt för pedagoger inom Lärarförbundet. Jämför vi dock med att vara lärare i Kommun eller 

Landsting är vi som klubbmedlemmar med i ett annat sammanhang inom Hälso och sjukvården mot 

att i en kommun som pedagog är man en del av utbildningsförvaltningen, och lagar och riktlinjer är 

utformade på olika sätt.  

Under året har en stor del gått åt till stridiga förhandlingar med arbetsgivare för Landstinget. 

Förhandlingarna grundar sig på avtalet som Lärarförbundet och arbetsgivarsidan SKL Sveriges 

Kommuner och Landsting kom överens om HÖK 12, det är ett fyraårigt avtal med två icke definierade 

år 2014 och 2015, detta är sifferlösa år. 

Pedagogerna är en liten men viktig yrkesgrupp (vad vi inom Lärarförbundet tycker) inom Landstinget. 

Det är inte alltid samma syn på våra insatser när vi kommer till förhandlingsbordet. Det kan vara 

överaskande lite kunskap om vad vi kan utföra i vårt arbete med patienter, barn och dess nätverk 

eller även vuxna som vi som pedagoger på våra olika arbetsplatser. Vi arbetar ofta i team med olika 

yrkesprofessioner av annan grund än pedagogisk utbildning. Många av oss ser och gör ett fantastiskt 

jobb till vardags. När vi tar hjälp av våra förhandlingsvana ombuden Mats Norrstad och Ulf Holst 

möter de att pedagogerna inte är prioriterad grupp och att Landstinget inte har den budget som 

inledningsvis är budet i förhandlingen. Under medlemsmötet Fick Mats och Ulf svara på olika frågor 

kring lönen, den nu påbörjade löneförhandlingarna. Det finns ett protokoll från de första inledande 

förhandlingarna och arbetsgivarens svar att läsa se bifogat här. Nu fortsätter förhandlingarna allt mer 

på lokala plan, SLSO (Habilteringen och Syn m.fl.) Karolinska (Hörsel och Lekotek, KNUT och Nuteam), 

och SöS (lekterapi) och små enheter med skola m.m. 

En del av processen är det är viktigt att varje anställd får tillfälle för samtal. Det är arbetsgivaren som 

bjuder in till dessa. Mallen för dessa har vi funnit är olika utformade inom SLSO men att den är i 

grund utformad på likande sätt med den anställdes egna insatser, vad varje enskild medarbetar gör 

för sin enhet och hur den kan utveckla i någon form för övrig organisation. Lärarförbundet har 

utarbetat tips hur du kan förbereda dig (finns i fackpress och/eller att du har frågor hör av dig till oss) 

På mötet kom även från medlemmar det faktum att varje enhet bygger på sina resultat efter olika 

centralt ställda mål/ kriterier från beställarna de högre tjänstemännen och politikerna. Det syftades 

på olika prestationsmål som inte efterfrågas av patienter eller vårdnadshavare.  

Annan fråga är den som finns skriven i HÖK 12 är satsningen på äldre pedagoger och vad denna 

grundar sig på? Det är för att uppmuntra att medlemmar med erfarenhet finns kvar som en tillgång i 

verksamheterna, detta för att vid avtal skrevs såg en viss brist på pedagoger inför de förväntade 



pensionsavgångarna som inletts och väntas och bristen på nyutbildade har på senare år sjunkit 

generellt för Sverige. Vidare frågades vilken ålder kan tänkas gälla konkret för en äldre lärare? Vid c:a 

50 år togs upp. Som specialpedagoger med dubbla utbildningar (vår grundläggande lärarutbildning 

samt påbyggnadsutbildning) är vi flera som har kommit upp i åldern. 

För 2016 är det tid för ett nytt avtal eftersom HÖK 12 är nu inne på det sista året. 

För att föra fram våra anspråk genom att beskriva vårt arbete har det gjorts en skrivelse som vi i 

Klubbstyrelsen vill använda oss av. Denna finns även som en bilaga och under mötet fanns det tid 

avsatt för att diskutera denna under punkten. Hur ska vi som pedagoger bli synliga inom landstinget? 

Vi tackar för de synpunkter som inkom och för dessa till skrivelsen.  

Vi konsulterar, vägleder och handleder i dag pedagoger och för denna roll behövs spetskompetens 

genom vår vidareutbildning. 

Lekterapeuter vill få in sin roll i skrivelsen som en yrkesgrupp som ser ut på annat sätt. 

Utan vår kunskap om patienter (barn eller vuxna, vi har medlemmar som jobbar med de över 16 år i 

habiliteringen eller Syn som exempel) möjliggör vid vårt nätverksarbete att inkludering fungerar så 

långt det kan vara möjligt utifrån individens förutsättningar och verksamheterna, förskola, skola och 

dagliga verksamheter m.m.  

Det nya flextidsavtalet diskuterades. Det finns flera nackdelar och en del fördelar. Tidigare har detta 

varit ett argument vid nyanställningar att det tidigare mycket flexibla flexavtalet har varit en förmån 

då lönen generellt har varit lägre än för motsvarande tjänst i kommun. Flera medlemmar är 

missnöjda. Det finns nu ett förslag till att utöka flextiden på eftermiddagarna med två timmar på 

eftermiddagen och en på morgonen. Möjligheten att förskjuta eller få sin tid man arbetar efter 

arbetstid beordrad av närmast chef, detta kräver förstås en diskussion och administration i Heroma 

av både dig som arbetstagare men självklart även av administrativ personal och chefer. 

 

Vi bjöds på goda smörgåsar och tårta av förbundet, tack! 

Tack för ett givande och aktivt möte! 

Från lokalföreningen Mats Norrstad och Ulf Holst. 

Vi i klubbstyrelsen är Nina Söderholm (syn), Åsa Folke, Annika… (hörselhab.) och Christina Adler 

Carlson (Habilitering och Hälsa).  

Ett afrikanskt ordspråk lämnar vi mötet och jobbar vidare; 

”NÄR MYRORNA SLUTER SIG SAMMAN KAN DE FLYTTA EN ELEFANT” 

  


