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Lärarförbundets lokalavdelningsstyrelse avger sin verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen har från och med 2020-01-13 haft följande sammansättning:

Ordförande (from 2020-01-14 t.om 2020-08-13) Annika Norrstad speciallärare
Tf ordförande (from 2020-08-13)   Pablo Mendoza grundskollärare
Vice ordförande   Joakim Lindström   grundskollärare
Sekreterare    Merja Lützow    förskollärare
Kassör    Ulf Holst   yrkeslärare
Vice kassör, studieorganisatör Marie Andersson grundskollärare
Huvudskyddsombud, grundskola Anneli Amrén grundskollärare
Huvudskyddsombud, förskola Pablo Mendoza grundskollärare
  
Ledamöter   Carina Johansson förskollärare
   Lina Palm Mott grundskollärare

Denize Lönnhammar förskollärare
Helen Mertzig förskollärare

Ansvariga studerande   Marie Andersson, Merja Lützow

Fackklubben landstinget   Christina Adler Carlsson, ordförande
   
   
Revisorer   Sissel Westling Lars Olsson
Revisorssuppleant   Siw Winborg, Kerstin Eitrem
Valberedning   Frida Bondesson (sammankallande) Ulla Högberg Jensen

Eugenio Araya Madrid

Möten
Styrelsen har genomfört 13 protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet genomfördes 11 mars 2020 Höstmötet 2020 blev inställt pga covid-19
Inga fysiska ombudsmöten/dagar genomfördes under 2020 pga covid-19.
Den planerade ombudsdagen i april blev även den inställd. Digitalt ombudsmöte genomfördes den 10
december.

Medlemmar
Vid årets slut hade lokalavdelningen 2290 medlemmar, 104 arbetsplatsombud och 31 skyddsombud.
Antalet medlemmar sjönk under 2020 pga alla privata enheter bildade en riksorganisation.

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.
https://www.facebook.com/groups/167860098471619 Är en facebookgrupp för våra förtroendevalda ombud att
diskutera relevanta fackliga frågor.

Lokalavdelningen är representerad i följande organ:

Lärarförbundet lokalt
Central samverkansgrupp, CSG:        Joakim Lindström, Pablo Mendoza, Lina Palm Mott, Anneli
Amrén
Förvaltningssamverkan, FSG/VSG Annika Karlsson Norrstad, Helen Mertzig, Ulf Holst,

Anneli Amrén, Pablo Mendoza

Lärarförbundet regionalt
Ordförandekonferensen, kretsen                    Annika Karlsson Norrstad/Pablo Mendoza
Kassör, kretsen                                          Ulf Holst
Valberedningen           Marie Andersson
Verksamhetsrådet Pablo Mendoza

Lärarförbundet nationellt
SKL-avtalsdelegation:                  Annika Karlsson Norrstad
Kongressombud: Annika Karlsson Norrstad, Ulf Holst,
Suppleant Kongressombud: Joakim Lindström
Förbundsrådet: Joakim Lindström       

Från och med ht 2020 tog vår ordförande Annika Karlsson Norrstad tjänstledigt och vi valde Pablo Mendoza som
tf ordförande fram till årsmötet 2021. Detta ställde krav på omorganisering av arbetet i styrelsen, nya rutiner,
utbildningsbehov, omfördelning av den fackliga tiden och därmed ökad arbetsbelastning. Dock har resultatet lett
till ökad delaktighet då fler har tagit ett större ansvar.

Vi ska tillsammans agera så att arbetsmiljön förbättras.

Huddinge kommun har en total sjukfrånvaro på 7,8%, högst i länet. Den höga sjukfrånvaron säger en hel del om
arbetsmiljön för våra medlemmar. (Obligatoriska sjukfrånvaro redovisningen SKR, 2019). Huddinges lärares
arbetsmiljö har under det senaste året försämrats ytterligare på grund av den svåra budgetsituationen i kommunen
där enheterna fått anslag som inte räcker till uppräkning av kostnader för löner och inköp. Uppräkningen har legat
på 1% för förskolenämnden och grundskolenämnden vilket i realiteten innebär en nedskärning 0,7% eftersom
kostnaderna beräknas vara på 1,7% enligt SKR egna verktyg för att beräkna kostnader för verksamheter nationellt.
Gymnasienämnden har återigen fått en nolluppräkning för löner och inköp vilket innebär en nedskärning på 1,7%.

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.

Under året har vi även beslutat att sitta med som åhörare med yttranderätt i kommunens grundskole- och
förskolenämnd i syfte att se och synas där politiska beslut som rör våra verksamheter fattas. Detta gör att
anföranden som står i kontrast till vad vi anser inte behöver stå oemotsagda utan kan bemötas och nyanseras

http://www.lararforbundet.se/huddinge
https://www.facebook.com/groups/167860098471619


direkt av oss. Vi upplever att detta utgör en ny kanal till inflytande som vi ska fortsätta utnyttja i vårt
opinionsarbete för en bättre arbetsmiljö.

Om hur Lärarförbundet agerat under covid -19

Under pandemin har arbetsbelastningen ökat markant, många gånger beroende på en hög sjukfrånvaro.
Huvudskyddsombuden (HSO) har suttit på veckovisa lägesuppdateringar med arbetsgivaren om situationen med
Covid-19 på arbetsplatserna. Nästan dagligen har HSO haft kontakt med olika medlemmar och anställda som
berättat om en tung arbetssituation p.g.a. av många vikarier och för få personal i verksamheterna. Vår nära dialog
med arbetsgivaren och krav på olika arbetsmiljöåtgärder i form av 66a-anmälningar har lett till att arbetsgivaren
tvingats till lyhördhet när vi krävt skyddsstopp på enheter p.g.a. orimligt hög och riskfylld arbetsbelastning.
Covid-19 har hållit HSO men även resten av lokalavdelningen upptagna i olika ärenden som berört Covid-19, dels
kring oro men även gällande hög arbetsbelastning som påverkar hälsan med allt för hög risk som resultat.

Arbetsmiljökonferens i samarbete med Kretsen

Under höstlovet var Lärarförbundet Huddinge i samarbete med  kretsledningen i B län initiativtagare till en
arbetsmiljökonferens i Stockholm där ledamöter från hela landet deltog. Konferensen innehöll föreläsningar om
genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete, dess processer med lärdomar och fallgropar från norr till söder,
inklusive gruppdiskussioner. Även Marcus Larsson från tankesmedjan Balans var inbjuden och föreläste om dess
arbete med att sprida kunskapen om varför välfärdens medarbetare går sönder.

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

Årsmötet 2020 gästades av Marcus Larsson som är författare av boken “De effektiva”. Han berättade om
tankesmedjan Balans och deras arbete med att bl.a. granska kommunernas budgetar och hur de använder sig av
ord som de vill ska tolkas som satsningar trots att de egentligen handlar om nedskärningar och större arbetsbörda
för arbetstagarna.

Vi planerade att genomföra en 2 dagars konferens för ombuden i april men som p.g.a. pandemin blev inställd. För
att nå ut till våra ombud och medlemmar skickade vi ut mail med info och för att ytterligare visa att vi finns här
ändå så åkte vi runt till skolor och förskolor för att ha korta “skolgårdssamtal” där vi också delade ut giveaways.
Alla medlemmar fick nyckelband och ombuden även en vattenflaska. Vi delade också ut kakburkar vid ett annat
tillfälle.

För att stärka våra ombud i debatten kring “budget i balans” och verksamhetsplanerna i kommunen så erbjöds de
att delta i en studiecirkel kring boken “De effektiva”. Det var c:a 30 st anmälda som fick boken att läsa och vid
valda veckor utspridda under höstterminen fick de även en länk till 3 st filmer som Marcus Larsson (författaren av
boken) hade spelat in enkomt för detta. Vid den avslutande delen hade vi ett digitalt möte för att knyta ihop
säcken.

Trots pandemin valde vi att genomföra två fysiska grundutbildningar för våra nya ombud. Gruppens deltagare var
så pass få till antalet att vi bedömde det säkert och att avstånd kunde hållas.



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

Under 2019 arbetade styrelsen med 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 politiker envisades
Lärarförbundets styrelse i Huddinge om budskapet i vad som får lärare att stanna kvar i kommunen, även vad som
krävs för att locka nya och fler lärare till Huddinge. Tyvärr visar de styrande politikerna i dåtid (2019) som för
året i nutid (2020) inget intresse av att möta oss och lyssna in våra synpunkter och förslag på vad som krävs för att
behålla och rekrytera lärare till Huddinge kommun.
Det är med andra ord tråkigt att konstatera att 2020 är en upprepning på 2019 där parterna återigen konstaterar
oenighet och där vi dessutom möter en part som låser upp förhandlarna och dikterar ett färdigt utfall.
Lärarförbundet ser att förhandlingar som likvärdiga parter som tillsammans uppbär ett avtal (HÖK 18) inte är
realistiskt. Arbetsgivaren Huddinge kommun vill endast diktera lönevillkoren och utfallet på egen hand.

Inför förhandlingen om nytt centralt kollektivavtal upplever vi oro för att detta ska resultera i ett svagt avtal, ett
“HÖK 18 2.0”. Lärarförbundet Huddinge har därför inför HÖK 21 deltagit aktivt i debatten inför avtalsrörelsen
2021, med debattartiklar om skarpare skrivningar. Styrelsen ser inte att det finns en annan väg till ett
kollektivavtal som bär framåt i kommunen än med centrala tvingande skrivningar som sätter press på vår
arbetsgivare för att göra skillnad för arbetsmiljön och löneutvecklingen för lärare i Huddinge kommun. Styrelsen
har tillsammans med andra lokalavdelningarna varit mycket aktiv i opinionsbildningen inom lärarförbundet via
avtalsdelegationen och förbundsrådet. Styrelsens yrkanden och krav har synts i media för att påverka de centrala
parterna.

Vi ska tillsammans verka för att likvärdigheten i kommunen förbättras.

Under året som gått har vi fortsatt lyfta fram exempel på och påtala hur 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, deklarera
Huddinges problematik med den ökande segregationen och bristande likvärdigheten mellan skolor samt dess
konsekvenser för kommunens anseende. I förvaltningssamverkan har flera protokollsanteckningar skrivits.
I vårt opinions- och påverkansarbete deltog vi under hösten med debattartiklar och replikväxlingar med ledande
politiker i lokalmedia. 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 nödvändiga för ett likvärdigt skolsystem. Detta
faktum har vi även under våren fortsatt belysa i debattartiklar och replikväxlingar i riksmedia, vilket är av vikt då
våra lokala framgångar i många fall styrs av vad som överenskommits nationellt.

I oktober 2017 slöts ett nytt centralt samverkansavtal med bl.a. Lärarförbundet som part. Med detta som grund
påbörjades 2019/20 arbetet med ett nytt lokalt samverkansavtal i Huddinge. Förhandlingarna bröt dock samman.
Under ht-20 återupptogs arbetet. Lärarförbundet anser att det gamla ännu gällande avtalet FAS 07 till stora delar
är väl skrivet men saknar de skarpa skrivningar som visat sig krävas för att det ska fungera bättre och mer
likvärdigt  i sin tillämpning mellan enheter i kommunen. Därför ligger Lärarförbundets fokus nu på att förhandla
fram just dessa tydligare skrivningar i ett nytt lokalt avtal. En fungerande samverkan på alla tre nivåer (central,
förvaltning- och lokal) är avgörande för det systematiska arbetsmiljöarbetets funktion och i sin förlängning
likvärdigheten i förutsättningar på kommunens skolor och förskolor.



Vi ska tillsammans skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare.

Under året har det många gånger handlat om att kunna erbjuda hållbara lösningar för våra medlemmar när det
handlat om olika frågor som rör Covid-19. Många medlemmar men även anställda har nästan dagligen kontaktat
våra Huvudskyddsombud med olika frågor som rör deras arbetssituation under pandemin. Det har oftast handlat
om en orimlig arbetsbelastning i kombination med att många arbetskollegor varit borta och en stor mängd vikarier
i verksamheten som ökar den ordinarie personalens arbetsbelastning. Vi har även tvistat när arbetsgivaren velat
dela ut varningar till medlemmar och fått arbetsgivaren att ta tillbaka denna, detta är en av många fackliga segrar.

Vi ska tillsammans agera så att andelen yrkesverksamma medlemmar ökar.

För att rekrytera nya medlemmar på arbetsplatserna så behöver vi ha starka ombud på varje arbetsplats.

Våra vanliga uppstartsmöten på kommunala skolor och förskolor blev, vid terminsstarten augusti-20, inställda pga
Lärarförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående fysiska träffar. Informationen
skickades istället ut via mail till alla våra kommunala ombud så att de skulle kunna informera på ett lokalt
fackmöte.
Vi har haft 2 ombudsutbildningar (en på våren och en på hösten) med begränsat antal deltagare p.g.a. covid-19
och restriktionerna kring att hålla avstånd..
Våra planerade ombudsdagar har blivit inställda pga smittoläget (covid-19). Vi hade en inplanerad
ombudsutbildning (med övernattning) på våren som blev inställd p.g.a. covid-19.

För att stärka våra ombud i debatten kring “budget i balans” och verksamhetsplanerna i kommunen så erbjöds de
att delta i en studiecirkel kring boken “De effektiva”. Det var c:a 30 st. anmälda som fick boken att läsa och vid
valda veckor utspridda under höstterminen fick de även en länk till 3 st. filmer som Marcus Larsson (författaren
av boken) hade spelat in enkomt för detta. Vid den avslutande delen hade vi digitalt möte för att knyta ihop säcken
och för att planera hur vi kan gå vidare med våra kunskaper i det fackliga arbetet.

Vi hade ett digitalt ombudsmöte i slutet av höstterminen via Google Meet. Vi har sedan dess insett att Skype är ett
bättre format.

När julklappar skulle lämnas till ombuden lät vi dem komma till expeditionen en och en för att få möjlighet att
prata lite och vi kunde önska dem god jul.

Under hösten har vi ställt om till digitala möten och utbildningar. Vi var bara uppe på Södertörns Högskola i
januari och februari sen blev all utbildning på distans och inga studenter var på högskolan under resten av året.
Kursen Ny lärare - första jobbet har varit helt digital och ordnats av Lärarförbundet centralt.

     Pablo Mendoza          Joakim Lindström Marie Andersson
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