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Närvarande  Se deltagarlista 
 
 
 
Minnesanteckningar ombudsträff  
 
Malin hälsar alla välkomna. 
 
Min trygghet 
Malin presenterar ”min trygghet” ett försäkringsskydd som 
är framtaget av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och 
lärarförsäkringar tillsammans. 
– din guide till rätt ersättning 
 
En inkomstförsäkring ingår i lärarförbundets medlemsavgift, 
fler tilläggsförsäkringar finns att teckna hos lärarförsäkringar. 
 
Se mer information på www.mintrygghet.se 
En enkel och tydlig hemsida att hitta och söka information 
på.  
 
Kom också ihåg att själv anmäla på KIA och till AFA för att 
kunna få en händelse prövad. Upp till tio år bakåt i tiden kan 
man anmäla en skada och få den prövad för eventuell 
ersättning. 
 
Visa gärna den korta filmen (2 min på www.mintrygghet.se) 
på en personalkonferens för dina medlemmar. 
 
 
Arbetsplatsdialog 
Ombudsman Anders Vestman presenterar Lärarförbundets 
verktyg ”Arbetsplatsdialog” 
 
Alla medlemmar fick ett sms från Lärarförbundet den 2/4 -
2019. Gå gärna in på länken och svara. 
 

http://www.mintrygghet.se/
http://www.mintrygghet.se/
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www.lararförbundet.se här finns mer information om 
arbetsplatsdialogen. 
 
Här finns det ett material som tar ca 30 minuter att göra 
tillsammans med alla kollegor inte bara medlemmar. Hitta 
tillsammans en fråga som känns aktuell och viktig på just din 
arbetsplats. 
 
Film om Lärarförbundets 
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/arbetsplatsdialo
gen-tillsammans-paa-varje-arbetsplats 
 
Kom ihåg att meddela på hemsidan när ni gjort 
arbetsplatsdialogen! 
 
Det finns ett partsgemensamt material att använda sig av i 
enligt med avtalet HÖK18. 
http://www.kompetensforsorjningskola.se 
 
 
Samverkansavtal 
En träff där Kommunal och SKL var representerade centralt 
har skett där förutsättningar har diskuterats. Det finns en bra 
grund att arbeta vidare med. 
 
Bilaga 6 – Ferietjänst 
 
35 +10 Ferietjänst 
40 + 5 Bilaga 6 
 
Det finns ett val för den som vill, så fort det lokala 
kollektivavtalet är skrivet för de som idag har ferietjänst. 
 
Lokalt kollektivavtal måste tecknas med HR, viktigt att det 
sker under rätt förutsättningar, annars kan avtalet rivas. Mer 
info kommer… 
 
(Det centrala avtalet säger 1500kr när man inträder i det. + 
500kr vid nästa lönerevision.) 
 
Lycksele har prövat, och fått goda utslag. 
 
 
 
 

http://www.lararförbundet.se/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/arbetsplatsdialogen-tillsammans-paa-varje-arbetsplats
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/arbetsplatsdialogen-tillsammans-paa-varje-arbetsplats
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Övrig fråga 
Skyddskommittén på skolförvaltningen har partsgemensamt 
fattat beslut om arbetsmiljöpunkter att arbeta med under 
2019. Priolista finns som mål under 2019. 
 
Årshjul är inte en priolista. Det ska finnas med 
arbetsuppgifter under dagen som kan prioriteras bort. 
 
Chefen bör återkoppla till Roland Bång om de inte vill göra 
priolista. 
 
Nästa ombudsträff 13/5 2019 
 
 
Deltagarförteckning ombudsträff 2019-04-17 
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Tomas Boström 
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Annika Hedberg 
Helena Eriksson 
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Ulrika Hägglund 
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Anna Viklander 
Karin Björklund-Johansson 
Britt-Inger Nyhlén 

 


