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Lärarförbundets avdelningsstyrelse i Forshaga S13 avger följande 
verksamhetsberättelse för 2019. 

Lärarförbundets verksamhet är grundad på beslut i kongressen. I 

Lärarförbundets stadgar fastställs våra grundläggande värderingar som 

bygger på mänskliga rättigheter, jämställdhet, likvärdig utbildning, 

solidaritet, internationellt samarbete och demokrati.  

På grund av nedskärningar inom förskola, grundskola och fritidshem har 
flera medlemmar lämnat kommunen. I januari 2019 hade Forshaga 
lokalavdelning 352 medlemmar och i december hade vi 336. Av de 
utträdda har de flesta bytt kommun, några har gått i pension, några har 
bytt arbetsområde och en har inte meddelat skäl.   
Fördelningen av medlemmar i verksamheterna ser ut på följande sätt:  
 
51,69% Grundskola  
35,21% Förskola  
4,87% Gymnasieskola  
3,75% Övriga  
2,25% Svenska kyrkan  
1,87% Kulturskolan  
0,37% Specialskola  
 
 
Medlemmarna finns till största delen inom den kommunala 
verksamheten där de arbetar på kommunens förskolor, grundskolor, 
kulturskolan samt på vuxenutbildningen. Vi har även medlemmar som 
arbetar inom svenska kyrkan, studieförbund, samt privat verksamhet 
såsom fristående förskolor och fristående gymnasieskola.  
Pensionärer som tidigare varit yrkesverksamma inom ovanstående 

verksamheter är också en medlemsgrupp och i vår lokalavdelning har vi 

ett pensionärsombud.  

Lärarförbundet har även en skolledarförening och för att bistå i specifika 

frågor för skolledare har vi ett skolledarombud som tillhör vår 

lokalavdelning. 

I lokalavdelningen har vi 43 ombud varav 12 är tillika 
skyddsombudombud. Vi har eftersträvat många ombud för att så många 
verksamheter som möjligt i vår lokalavdelning ska ha ombud på 
arbetsplatsen. Våra ombuds uppgifter är att lyssna, agera, rekrytera. Att 
vara en person som håller sig uppdaterad i frågor och behov som gäller 
medlemmars arbetsmiljö, lön och anställningsvillkor. Att på sin 
arbetsplats vara en länk mellan styrelse och medlem. Att sprida facklig 
information samt att vid behov vara ett stöd till kollegor. Vi vill att 
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ombuden skall ta första kontakt med nya kollegor och medlemmar så att 
alla vet vilka som är ombud på varje arbetsplats. Vi erbjuder ombud och 
skyddsombud att delta i ombudsutbildningar så att de får facklig 
kompetensutveckling.  
 

Lärarförbundet Forshagas styrelse bestod av 11st ledamöter under 

2019. Styrelsens sammansättning redovisas i faktadelen, bilaga 1.   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva styrelsemöten. Alla möten 

protokollförs och protokollen skickas ut till alla ombud och revisorer via 

mail.  

Styrelsen och medlemmar har under året deltagit i flera olika 

utbildningar, de redovisas i bilaga 2.  

 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har arbetat med följande frågor under 2019. 
- Löner. 
- Budgetarbete. 
- Arbetsmiljöfrågor. 
- Organisation 
- Enskilda medlemsärenden. 
- Rekryteringsfrågor. 
- Deltagit vid rekrytering vid nyanställningar. 
- Avtalsskrivningar. 
- Risk-och-konsekvensanalyser.  
- Bevakat att avtal och regler följs.  
- Deltagit vid framtagandet av nytt samverkansavtal, attraktiv 
arbetsgivare, förmånspaketet för anställda, aktiva åtgärder för 
jämställdhet samt mot diskriminering.  
- Bedrivit påverkans- och informationsarbete. 
- Deltagit vid rehabmöten.  
-Deltagit vid BUN-möten.  
- Strategisk kompetensförsörjning, pågående.  
- Friskare arbetsplatser, pågående.  
 
 
 
 
I dessa former har vi arbetat: 
- Arbetsplatsbesök. 
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- Möten med politiker. 
- Möten med förvaltning. 
- Träffar och möten med chefer. 
- Träffar med tjänstemän på Lärarförbundets regionkontor i 
Karlstad. 
- Träffar och möten med enskilda medlemmar. 
- Ombudsträffar. 
- Medlemsmöten. 
 
 
Medlemsaktiviteter 
Styrelsen har erbjudit medlemsaktiviteter av olika karaktär. 
- Årsmöte med mat, musikqiuz och utlottning. 
- Lärarförbundet bjuder på fika/choklad/geléhjärtan för att 
uppmärksamma olika aktuella dagar.  
- Arbetsplatsmöten. 
- Pensionärsträffar. 
- TCO-föreläsningar. 
- Ombudsutbildningar. 
- Julbord med fackligt frågehäfte och musikquiz. 
- Medlemsbio.  
- Artwalk.  
 

 
Ombudens aktiviteter: 
- Ombudsträffar 
- Ombudsutbildning 
- Ombudsträff med efterföljande middag. 
 
 
 
Förhandlingsverksamhet 
Vi har sex förhandlare med bisittare, se bilaga 1. Vi förhandlar på 
- Respektive skolområde, - OMSAM. 
- Barn och utbildning, Kultur och fritid, Lärande och arbete, - FÖSAM. 
- Central kommunal nivå, - CESAM. 
- Forshaga Akademin 
- Svenska kyrkan 
- Pingstliljan 
- Kommunal vuxenutbildning.  
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På OMSAM har förhandling och samverkan skett kring budget, 
tjänstefördelning, arbetstidsschema, avtal, organisationsförändringar och 
arbetsmiljö.  
 
På FÖSAM har förhandlingar och samverkan skett runt budget, löner, 
samverkansavtal och organisationsförändringar.  
 
På Forshaga Akademin har det samverkats och förhandlats löner.  
 
Inom Svenska kyrkan har förhandlingar förtst med Forshaga-Munkfors 
församling angående löner och budget. Ombud på plats har sedan 
november 2016 fullmakt att sköta löneförhandlingar mellan Svenska 
kyrkan och Kyrkomusikernas Riksförbund KMR.  
 
På Pingstliljan har löner förhandlats.  
 
Representation 
Lärarförbundet i Forshaga har varit representerat i 
- Nätverk för förskollärare i förskola. 
- Pensionärsombudsträff. 
 

Sammanfattning 
Under 2019 har det varit en del förändringar inom förvaltning och 
organisation som lärarförbundet har varit med och förhandlat kring samt 
bevakat.   
 
För att nå ut med facklig information till våra medlemmar så har vi under 
året anordnat ombudsutbildning för nya ombud, vi har även haft 
ombudsträffar.  
All information som ska nå alla våra medlemmar lägger vi ut på vår 
lokala hemsida och vår facebooksida. Vi mailar även ut information till 
alla våra medlemmar, men maillistan brister lite pga. att den inte 
uppdateras automatiskt när medlemmar byter avdelning.  
 
Under året har vi erbjudit några medlemsaktiviteter och utbildningar. Då 
vi tidigare år fått ställa in medlemsaktiviteter pga. för få anmälda så 
anordnade vi i år en mer kostsam medlemsaktivitet, nämligen julbord, till 
ett begränsat antal platser och där vi tillämpade först till kvarn.  Alla 
medlemmar som anmälde sig kunde vi erbjuda en plats på julbordet.  
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Lärarförbundets lokalavdelning i Forshaga S13 

Forshaga 190214 

 

Anette Nilsson  Therese Vestberg 
ordförande   Vice ordförande 

 

 

 

Gunilla Joneus  Carina Heikkilä 
Sekreterare   Kassör 

 

 

 

Charlotte Sjöberg  Emma Bryngfors Nilsson 
Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 

 

 

 

Frida Jonsson  Madelaine Mauritzson 
Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 

 

 

 

Åsa Jonsson  Johanna Olsson 
Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 

 

 

 

Mari Jonson   
Ordinarie Ledamot 
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Faktadel  

Styrelse 2018 

Ordförande  Anette Nilsson 

Vice Ordförande           Therese Vestberg 

Sekreterare Gunilla Joneus 

Kassör  Carina Heikkilä 

Ledamöter  Emma Bryngfors Nilsson 

  Charlotte Sjöberg 

  Madelaine Mauritzon 

  Åsa Jonsson 

  Frida Jonsson 

  Johanna Olsson 

  Mari Jonson 

 

Förhandlare och Ansvarsområde 

CESAM  Anette Nilsson ersättare Therese Vestberg 

FÖSAM  Anette Nilsson ersättare Therese Vestberg 

RoU  Madelaine Mauritzon bisittare Charlotte Sjöberg 

RoLc  Frida Jonsson bisittare Christer Johnsson 

RoS  Carina Heikkilä, bisittare Gunilla Joneus, Mirja Lawén 

Svantesson (Huvudskyddsombud) 

RoG  Johanna Olsson bisittare Anne Johansson, Maria Norell  

                                      (skyddsombud) 

 

Forshaga Akademin Emma Bryngfors Nilsson 

Pingstliljan  Emma Bryngfors Nilsson 

Forshaga - Munkfors  Johanna Friberg, KMR, enligt delegation 

församling 
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Kurstillfällen 2019 

Under året har vi närvarat vid olika kurser och konferenser som tex 

skolledarombudsutbildning, ny i styrelsen, ombudsutbildning, 

skyddsombudsutbildning, FIA (Fackligt inflytande i arbetet), FFM konferens, 

lönekonferens, konferens för kassörer, styrelsekonferenser och bokslutsträff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


