
 

 

Verksamhetsberättelse 

 
Lärarförbundet Kristianstad 

 
 

 

Lokalavdelningens sammansättning 2022: 
 

Styrelse: 

Birgitta Olsson ordförande, förhandlare, huvudskyddsombud, opinionsansvarig, me-

dieansvarig, arbetsmiljöansvarig 

Emma Stridsberg vice ordförande, utbildningsansvarig, medlemsvårdsansvarig, stu-

derandeinformatör, huvudskyddsombud, förhandlare, likabehand-

lingsansvarig, rekryteringsansvarig 

Pernilla Eriksson kassör, förhandlare, huvudskyddsombud,  

Jenny Björk Sekreterare, försäkringsombud 

Linus Rosenblad Nilsson förhandlare  

Leutrim Halitaj förhandlare 

Annika Hagberg ledamot 

Nicoline Sandqvist ledamot 

Jimmy Haure ledamot 

Eva Fridholm ledamot 

Pernilla Östenberg ledamot 

Birgitta Larsson ledamot 

Freskim Salihu ledamot 

 

 

 

 

Adjungerade till styrelsemötena: 



Per-Inge Ström ordförande Lärarförbundet skolledare 

 

Revisorer  

Jonas Friberg     

Britt-Marie Steinberger 

Magnus Östenberg, suppleant 

Anna Johansson, suppleant 

 

Valberedning 

Magnus Östenberg 

Anna Johansson 

Hanna Senekovic 

Stina Månsson suppleant 

Britt-Marie Olsson suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte: Avdelningsstyrelsen har hållit 11 styrelsemöte under året. 

 

Medlemsantal: Medlemsantalet var vid årets början 2 944  

Vid årets slut var medlemsantalet 3 005 

En ökning med 61 medlemmar. Denna ökning beror mycket på att vi 

drivit en rekryteringskampanj med gratis medlemskap i 6 månader 

och även presentkort till den som rekryterat och till den nya medlem-

men 

 

Ombud: Vi har  totalt 220 medlemmar med förtroendeuppdrag i avdelningen 

 

 

Starkare tillsammans 

Att vara medlem och engagerad i Lärarförbundet är attraktivt – det är självklart för alla lärare, 

skolledare och lärarstudenter att vilja vara en del av förbundet. Lärarförbundet ska vara hela 

professionens förbund. För att förstärka det ska vi bli fler medlemmar och öka vår representa-

tivitet. 
 

För att uppnå det målet skall vår avdelning rekrytera 11 nya medlemmar varje månad 

 

Precis den summan har vi inte lyckats nå, men vi har vänt en trend som var nedåtgående till att i år 

nyrekryterat mer än 60 medlemmar. Under vårterminen p g a pandemin var vi inte ute och besökte 

arbetsplatser. Men detta har vi tagit igen under hösten då många fått besök av oss.   



Vi har försökt vara en del av lärarnas vardag och skapat relationer. När det gäller våra studerandemed-

lemmar på Högskolan så klarade vi att genomföra kursstarten som vi önskade och kunde möta de nya 

studenterna och många valde att bli medlem hos oss. Några medlemsresor eller medlemsaktiviteter har 

inte kunnat genomföras under året. 

 

Våra möjligheter att genomföra träffar och utbildningar begränsades också under 2021. Under våren 

genom fördes områdesträff digitalt, och under hösten fysiskt. Samverkansutbildning genomfördes 

under första delen av våren med 10 st digitala utbildningstillfällen 

Under våren genomfördes en endagars grundutbildning digitalt för våra nya ombud. Under hösten 

genomförde vi en fysisk grundutbildning på tre dagar.  

Ombuden inbjöds till en föreläsning i november med mattias Ribbing. Den genomfördes på Kultur-

kvarterets stora sal och var mycket uppskattad. Något julbord för våra ombud gick inte heller att ge-

nomföra p g a pandemiläget. Istället fick ombuden ett presentkort på 250 kronor. 

När det gäller vårt ombudpris så har vi delat ut detta vid tre tillfällen. De har gått till Pia magnusson-

Carlsson, Färlövskola. Britt-Marie Justerud, Månsagårdens förskola ochTherese Malmström, Dege-

bergaskolan  

 

Informationskanalerna till medlemmarna har förstärkts då vi använder Facebook och Instagram mer 

frekvent. Vi har kontinuerligt haft tävlingar i dessa forum och vi har synt i media, främst Kristian-

stadsbladet  

 

 

 

Arbetsplatsdialog för en stark profession 

 
Vi har en ständigt pågående arbetsplatsdialog. Vi lyssnar in och agerar lokalt och nationellt på 

de frågor som engagerar medlemmar och presumtiva medlemmar. Vi sätter särskilt fokus på 

att: 

Varje lärar- och skolledaruppdrag har bra balans mellan krav och resurser  

 

Lärarförbundet har i alla forum vi är med i lyft fram lärarnas arbetsvillkor och  

arbetsbelastning och arbetat för mer resurser till skolan. 

 

2021 i april fick vi ett nytt avtal HÖK21. Detta avtal ställde krav på parterna att komma över-

ens om arbetsorganisation utifrån arbetsmiljön i verksamheterna. Detta arbete påbörjades med 

partsgemensamma grupper under höstterminen. Under 2022 är tanken att detta arbete ska 

börja märkas ute på arbetsplatserna. 

 

Även 2021 blev ett år där pandemin styrde, mycket gick åt till att förvalta och bevaka. Hur 

2022 kommer se ut och vilka utmaningar vi kommer ställas inför vet vi inte. Men har en för-

hoppning att vi ska kunna återgå till det nya ”normala” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristianstad 2022-02-15 

 

 

 
______________________   ______________________ 

Birgitta Olsson   Emma Stridsberg 

 

______________________   ______________________ 

Eva Fridholm   Freskim Salihu 

 

______________________   ______________________ 

Annika Hagberg   Linus Rosenblad Nilsson 

 

______________________  ______________________ 

Birgitta Larsson   Priscilla Johansson Szebehely  

 

______________________   ______________________ 

Pernilla Eriksson   Leutrim Halitaj 

 

______________________   ______________________ 

Jenny Björk    Nicoline Sandqvist 

 

_____________________ 

Pernilla Östenberg 

   

   

 

 

 


