
 

 

  

 

 

LÄRARFÖRBUNDET, HUDDINGE 

Verksamhetsberättelse för 2019 

 

Lärarförbundets lokalavdelningsstyrelse avger sin verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelsen har från och med 2019-03-11 haft följande sammansättning: 

Ordförande         Annica Carlson Norrstad  grundskollärare 

Vice ordförande        Joakim Lindström      grundskollärare 

Sekreterare          Merja Lützow        förskollärare  

Kassör          Ulf Holst        yrkeslärare 

Vice kassör, studieorganisatör      Marie Andersson    grundskollärare 

Ledamöter        Helen Mertzig    förskollärare 

                Pablo Mendoza       grundskollärare 

          Carina Johansson   förskollärare 

          Anneli Amrén    grundskollärare 

      Lina Palm Mott    grundskollärare 

      Denize Lönnhammar    förskollärare 

      Sara Jiveskog t.o.m. augusti   förskolechef 

    

Ansvariga studerande        Marie Andersson, Merja Lützow 

 

Fackklubben landstinget       Christina Adler Carlsson, ordförande  

          Åsa Folke, ledamot 

            

Revisorer         Joakim Kässlin, Sissel Westling 

Revisorssuppleant       Siw Winborg, Kerstin Eitrem 

Valberedning     Frida Bondesson (sammankallande) Ulla Högberg Jensen 

 

Möten  

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten.  

Årsmötet genomfördes den 11 mars. Höstmötet ägde rum den 18 november. 

Följande datum har vi haft ombudsdagar: 3 april, 1 oktober och 7 november. 

 

Medlemmar 

Vid årets slut hade lokalavdelningen 2375 medlemmar, 104 arbetsplatsombud och 31 skyddsombud.  

 

Lokalavdelningens publikationer 

Ombudet är ett digitalt nyhetsbrev för fackliga ombud. 

Schnelllen är en digital tidning som skickas direkt till våra medlemmar. Hemsidan; 

www.lararforbundet.se/huddinge uppdateras regelbundet med aktuell information. 

 

Lokalavdelningen är representerad i följande organ: 

 

Lärarförbundet lokalt  

Central samverkansgrupp, CSG:           Joakim Lindström 

Förvaltningssamverkansgrupp, Förvaltningssamverkan, FSG/VSG  Annica Carlson Norrstad, Helen Mertzig, Ulf Holst, 

      Anneli Amrén   

Huvudskyddsombud, BUF:     

http://www.lararforbundet.se/huddinge


 

 

  

 

Lärarförbundet regionalt 

Regionala rådet, valkretsen    Ordförandekonferensen, kretsen                     Annica Carlson Norrstad 

Kassör, kretsen                                           Ulf Holst 

Sammankallande valberedningen              Marie Andersson 

Verksamhetsrådet    Pablo Mendoza 

 

Lärarförbundet nationellt         Lärarförbundet nationellt 

SKL-avtalsdelegation:                    Annica Carlson Norrstad 

Kongressombud:                         Annica Carlson Norrstad, Ulf Holst 

         

Vi ska tillsammans agera så att arbetsmiljön förbättras. 

Huddinge kommun har en total sjukfrånvaro på 8%, högst i länet. Den höga sjukfrånvaron säger en hel del om 

arbetsmiljön för våra medlemmar. (Obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen SKR, 2018). Huddinge lärares 

arbetsmiljö har under det senaste året försämrats på grund av den svåra budgetsituationen i kommunen där 

enheterna fått anslag som inte räcker. Under året har vi stöttat medlemmar i olika rehabärenden där en dålig 

arbetsmiljö lett till att lärare blivit sjuka. Vi har stöttat genomförandet av OSA-skyddsronder på flera 

arbetsplatser. Vi har drivit frågan om ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete (enligt AFS 2001:1) och startat 

en arbetsgrupp tillsammans med arbetsgivaren.  

 

Vi ska tillsammans genom vårt engagemang göra skillnad i lärares vardag och förbättra 

arbetsplatsdemokratin. 

Årsmötet 2019 gästades av Johanna Jaara Åstrand som berättade och svarade på frågor kring HÖK18.  

För att vara synliga som förbund och för att fånga upp medlemmarnas frågor så har vi ökat antalet 

arbetsplatsbesök i både grundskola och förskola. Vi har hjälpt till med att genomföra arbetsplatsdialogen och det 

partsgemensamma dialogunderlaget kring arbetstid och arbetsmiljö. Vi erbjöd några erfarna ombud att delta i en 

ledarskapsutbildning för att stärka dem i rollen som arbetsplatsombud. Vi har haft heldags- och 

halvdagskonferenser för ombuden. Vi har bjudit in medlemmarna till höstmöte med föreläsning om hot och våld. 

Vi har arrangerat ett antal ombudsutbildningar under året. 

 

Vi ska tillsammans verka för att lärares och skolledares löner ska öka. 

Under 2019 har styrelsen fortsatt det långsiktiga, strategiska arbetet för att försöka få arbetsgivaren att satsa på att 

uppvärdera lärares och skolledares löner. I möten med tjänstemän på förvaltningen och oppositionspolitiker har vi 

envist lyft löneläget för de lärare som stannar kvar i kommunen men också diskuterat vad som krävs för att locka 

nya och fler lärare och skolledare till Huddinge. Tyvärr visar de styrande politikerna i nuläget inget intresse av att 

möta oss och lyssna in våra synpunkter och förslag på vad som krävs för att behålla och rekrytera lärare och 

skolledare till Huddinge kommun. 

 

Vi ska tillsammans verka för att likvärdigheten i kommunen förbättras. 

Vårterminen 2019 noterades att Huddinge kommun inte lade egna pengar på skolan i sin budget för att uppfylla 

kravet för statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Detta påpekade vi i samverkansmöten med 

kommunens tjänstemän och även i debattartiklar. Risken var överhängande att kommunen skulle tvingas betala 

tillbaka pengar som de då redan räknat in i budgeten. Kommunen ignorerade Lärarförbundet och blev också 

mycket riktigt återbetalningsskyldiga.  

 

Vidare har vi under året tillsammans med LR drivit på kommunen att i samverkan utveckla arbetsmiljöarbetet 

t.ex. med hjälp av det dialogunderlag om arbetstider och arbetsbelastning som tagits fram av Lärarförbundet, LR, 

Sobona och SKL. Detta då kommunens snåla skolbudget spär på en redan hög arbetsbelastning i Huddinges 

förskolor och skolor, vilket påverkar det systematiska kvalitetsarbetet för likvärdighet negativt ute på enheterna.   

 



 

 

  

 

Vi har tagit varje tillfälle i akt att, med hänvisning till forskning, jämförande statistik, vittnesskildringar samt egna 

upplevelser, till berörda politiker och tjänstemän, lyfta fram Huddinges problematik med den ökande 

segregationen och bristande likvärdigheten mellan skolor samt dess konsekvenser för kommunens anseende. I 

förvaltningssamverkan har flera protokollsanteckningar har skrivits. Vårt opinions- och påverkansarbete följdes 

upp av debattartiklar och replikväxlingar i lokal media med ledande politiker under hösten. I dessa replikväxlingar 

men också i likvärdighetsarbetet i stort konstaterar vi att vi möter en politisk inriktning som gör helt andra 

prioriteringar än vi finner nödvändigt för ett likvärdigt skolsystem. 

 

Vi ska tillsammans skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare. 

Vid arbetsplatsbesök under hösten har förskollärare svarat på en enkät som bland annat handlat om 

planeringstiden. Fortsatt arbete med att samla in enkätsvar för att kartlägga planeringstid och arbetsmiljö kommer 

att fortsätta under våren 2020. 

 

Vi ska tillsammans agera så att andelen yrkesverksamma medlemmar ökar. 

Vi har vid terminsstart hösten 2019 haft uppstartsmöten på kommunala skolor och förskolor för att bland annat 

rekrytera ombud. Vi har på dessa möten informerat medlemmar om vår verksamhet samt fångat upp 

medlemmarnas frågor. På dessa möten har vi även uppmanat våra ombud att ta kontakt med nyanställda kollegor, 

hälsa välkommen, be medlemmar kontrollera sina uppgifter på förbundets centrala hemsida. Vi har haft två 

ombudsutbildningar för nya ombud. Vi har även haft en hel ombudsdag och två halvdagar i syfte att stärka våra 

ombud i deras roll som arbetsplatsombud. Under hösten startade vi ett arbete mot förskolan angående arbetstid 

och arbetsbelastning. 

 

Vi har varit uppe på Södertörns Högskola för att värva studerandemedlemmar i syfte att dessa ska fortsätta vara 

våra medlemmar även som aktiva. När vi varit på högskolan har vi även pratat med studenterna om värdet med ett 

medlemskap i Lärarförbundet. För studenterna har vi haft två Ny lärare - första jobbet kurser. 

  
 
 

 

 

 

 

 

Annica Carlson Norrstad               Joakim Lindström   Marie Andersson 

 

 

 

 

Helen Mertzig        Ulf Holst       Anneli Amrén  Pablo Mendoza 

 

 

 

Merja Lützow       Carina Johansson     Lina Palm Mott  Denize Lönnhammar 

 

 

 

 


