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 Tomas Boström hälsar alla välkomna till  
dagens ombudsträff. 
 

 Nästa ombudsmöte 4/12 kommer Arbetsmiljöverket att hålla i. Ämnen: 
Tillbud, Riskbedömningar, Skyddsombudets roll mm. 
 

 Presentationsrunda då vi har en del nya ombud. 
 

 Tomas läser föregående protokoll.  
 

 Ett första möte (12/11) har inletts för att få fram ett samverkansavtal. Både 
Lärarförbundet och arbetsgivaren vill detta. Målsättningen är att vara klar 1 
april -2019 
 
Många kommuner har samverkansavtal. Det var arbetsgivaren som sa upp 
avtalet som fanns tidigare. 

 

 Film om ombudssidan visas. 
https://lararkanalen.se/lararforbundets-sida-for-ombud 
 

 Tomas återkopplar från Kongressen. 
-Lärarförbundet blir ett fackligt professionsförbund från 2020. Tomas mailar 
ut bildspel med länkar och information kring detta. 
-De fristående förskolorna får en egen avdelning centralt, det rör ca 15 000 
medlemmar i landet. 
- Nya medlemsavgifter, 290kr om man jobbar 75% eller mer. 150kr om man 
arbetar mindre än 75%. Övriga medlemsavgifter kvarstår. Tex doktorander, 
pensionärer osv. 
-Anslag till lokalavdelningen för pensionärer kommer i att tas bort. 
-Ett förtydligande i stadgarna görs angående arbetsmiljön. 
 

 Film: ”Allmän basinformation” angående OSA. 
Film ”Arbetsbelastning och arbetstid” (visades inte på ombudsmötet) 
 
https://www.lararforbundet.se/artiklar/webbinar-om-osa-en-inspelad-
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forelasning-i-tre-delar-med-cyrene-martinsson-waern 
 
Film ”Den stora utmaningen” (kort version), bra material att ta tillbaka och 
visa på arbetsplatsen. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4cIbehTmfY 

 
 

 Diskussion kring taggar och kopiatorer, datorer osv med vikarier och elever. 
Det upplevs som svårt att räcka till. Även att det inte längre är acceptabelt att 
ha arbetsmail i telefon i enlighet med GDPR lyftes. 
 
 

 Nya lönen blir utbetald i november, retroaktivt från 1 april 2018. Den 12/11 
var det avstämning. 3.62% gick ut tillLlärarförbundets medlemmar. Lönen är 
individuell och differentierad. Begär uppföljning om du inte är nöjd och 
upprätta en handlingsplan för vad du ska göra för att uppnå en viss summa. 
 
Arbetsgivarens uppgifter: 
-Lärarnas riksförbund 3,55% 
-Oorganiserade 3,05 
 
Avtalet skrevs under 12/11, den informationen behövs för att t.ex. ändra 
inkomstuppgifter på försäkringskassan. 
 

 Försök att fånga upp oorganiserade medlemmar och värva till Lärarförbundet! 
Lärarförbundet är det klart största fackförbundet för lärare. 
 

 Skolledare som är anslutna i förbundet får hjälp av förbundet i förhandling 
med sina chefer. Ej i ärenden som förhandlas på arbetsplatsen, då stödjer 
förbundet alltid arbetstagaren aka medlemmen. 
 
 

 Arbetsmiljörunda: 
 
-Omorganisation, litet elevunderlag. (skola) 
 
-Svårt att få ett fullgott och täckande schema på förskola. Barnen har långa 
dagar och pedagogernas timmar räcker inte. (Fsk) 
 
-Det är bra och rullar på! (Fsk) 
 
-Upprättat policy mot kränkande behandling, arbetsmoral och arbetsmiljö har 

försämrats. Skriv tillbud (Fsk) 
 
-Överlag bra, Slitsamt med vikariestop och täcka för varandra. (Skola) 
 
-Schema är föränderligt med barnens tider, tajt organisation. (Fsk) 
 
-Upplevelsen är att pengar är överordnat barnens behov. 3 lärare har sagt upp 
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sig pga förutsättningar. (Skola) 
 
-En bra arbetsplats. (Skola) 
 
-Det känns bra, bra schema (Fsk) 
-Förhandlingar pågår och det flyter på. Trist att Sjöfartspogrammet lägger ned. 
Trevliga arbetskamrater på stor arbetsplats. (Skola) 
 
-Lokalerna har förbättrats, nya möbler. Upplevs belastande med nya 
”ålägganden” som läggs på. Upplevs ändå som att vi är på rätt spår. 
 
-Priolista klar! Precis firat att 950 000 läggs på utemiljö! 
 

 
 
 
Nästa ombudsmöte: 4/12 
 
 
Vid datorn 
Ulrika Hägglund 
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