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Verksamhetsberättelse 

 

Inledning 

 

Lärarförbundet ökar i Sverige och Avesta. Vi har inte råd med 
en splittring av lärarkåren. Svensk skola behöver bra lärare! 
Lärarförbundet i Avesta har under 2021 verkat för att alla 
medlemmar skall ha en hållbar arbetsmiljö. 
 

 

Verksamheten 2021 

 

Under 2021 skulle vi rekrytera 51 nya yrkesverksamma medlemmar.  

 

För att nå detta mål skulle vi: 

• besöka arbetsplatser,  

• ha medlemsfika på stan,  

• synas i media, på hemsidan, på Facebook och Instagram 

• bygga upp ett mentorssystem för ombud  

• kontakta nyanställda  

• möta politiker 

• arbeta med strategiskompetensförsörjning i ÖLA gruppen 

(ÖLA= överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor) 

 

Vi nådde 45% av vårt mål, vi fick avboka en del arbetsplatsbesök och vi 

lyckades inte få kontakt med alla nyanställda som vi planerat. 

Medlemsfikat genomfördes några gånger under året, då medlemmar hade 

möjlighet att träffa varandra, träffa styrelsen och ställa frågor. Vi har besökt 

skolor och förskolor under året, där har vi rekryterat någon ny medlem. 

 

Vi har ett pågående arbete i ÖLA-gruppen där vi skriver en plan för hur 

arbetet i kommunen ska se ut gällande strategisk kompetensförsörjning, 

planen ska vara klar innan 31 mars 2022. 

 

Styrelsen träffade politikerna från S, V, M, och C där vi diskuterade vikten av  

att det finns utbildade lärare , vi pratade också om det ökade antalet 

sjukskrivna lärare. Vi kommer fortsätta att ha dialog med dem gällande 

lärares arbetsmiljö, främst med fokus på hot och våld. 

 
Inför lönerevisionen yrkade vi  

- att våra medlemmar får en löneökning på minst 3,5% såvida inte det 

centrala avtalet ger en högre summa till Sveriges lärare. 

-  att kommunen inför semesterväxling för dem som har semestertjänst 

och så önskar.  
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- att man ser över ingångslönerna samt lönerna för dem som har hamnat i 

den så kallade hängmattan. 

Vi hamnade på 2,5%, arbetsgivaren justerade förskollärares och lärares 

löner för dem som anställts under 2020 och även några som anställdes 

under 2019, för att undvika hängmattan. Ett avtal om semesterväxling slöts 

centralt i kommunen.  

Vi ser att Lärarförbundets medverkan i SAM-verkan, ute på arbetsplatserna 

har gjort skillnad för enskilda medlemmar och arbetslag. Vi kommer att 

fortsätta i den andan under 2022 för att nå våra mål. 

 

Ekonomisk rapport 

2021 har som vi alla vet varit ett annorlunda år med många olika 

Coronarestriktioner. Det har gjort att många de aktiviteter som var 

planerade har vi inte har kunnat genomföra. Det har naturligtvis också 

påverkat vår ekonomi. Lärarförbundet Avesta avslutade därför 

räkenskapsåret med ett betydligt högre eget kapital än budgeterat. I 

förslaget till ny budget föreslår vi att detta överskott satsat på bla. 

medlemsaktiviteter och på fler ombudsutbildningar.  

 

 

Medlemsantal: 

 

I Avesta hade vi 426 medlemmar totalt vid årets början och när året var slut 

hade vi ökat till 431 medlemmar totalt, varav 344 är yrkesaktiva. Vi 

organiserade 26 skolledare under 2021 i Avesta. 

Vi har en riksavdelning i kommunen, Sjöviks folkhögskola där vi har 20 

medlemmar. 

Under 2021 hade vi 23 skyddsombud och 12 arbetsplatsombud. 

 

Vi har haft tio styrelsemöten från årsmötet, inför hälften av mötena har vi 

haft Teams möten med ombuden, där de haft möjlighet att diskutera aktuella 

frågor på arbetsplatserna. 

 

Vi har satsat på att träffa medlemmar på våra fikaträffar på stan, vilket vi 

kommer att fortsätta med under 2022.  

 

Styrelsen har helt eller delvis deltagit i flera digitala konferenser under året,  

• framtidskonferens,  

• arbetsrätt,  

• ordförandekonferens,  

• kassörsutbildning,  

• fackligt inflytande i arbete 

 

Styrelsen finns också representerade i kommunens olika samverkansnivåer, 

på Bildningsförvaltningen och på Central samverkan. 
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Avestas styrelse 2020: 

 

 

AnnaSofia Tillenius           Ordförande, vice studieorganisatör, förhandlare 

Stefan Löf                              Vice ordförande, förhandlare, HSKO/grundskolan,  

Victoria Spång  HSKO/förskola, Ledamot ansvarig för ombud 

Lena Eriksson Kassör  

Rebecca Bermudez Claesson Sekreterare HT-21, studieorganisatör, 

Catharina Karlsson Skolledarombud, förhandlare                                                 

Kenneth Seil  Ledamot 

Linda Spännare Ledamot VT-21 

Sofie Andersson  Sekreterare VT-21 

Marie Andersson suppleant, förhandlare församlingarna 

 

Ett fyllnadsval gjordes under hösten där Linda Edh Holmström valdes in på 

ett år 

 

Ordinarie revisorer  Suppleant revisor 

Marie-Ann Eklund  Tord Birgersson 

Maria Wahlberg 

 

Valberedning 

Nicklas Blomqvist     

Erika Kraft Forsberg   Sammankallande 

   

 

 

Lärarförbundet Skolledare 

Vi försökte få till en egen styrelse men på grund av den höga arbetsbelastning som låg på 

skolledarna under förra året, då främst på grundskolans och vuxenutbildningens rektorer 

så mäktade inte representanter där med att ta på sig uppdraget, 

Det har funnits ett ombud och ett skyddsombud för skolledare representerade i ordinarie 

styrelsen. På grund av långvarig sjukdom hos ombudet har det inte blivit några möten 

vare sig fysiskt eller digitalt för skolledare under 2021, vi har dock informerat dem via 

mail när det funnits aktuell information. 

 

Slutord 

 

2021 fortsatte mycket i samma anda som 2020, vi har dock lärt oss att mycket fungerar 

även om vi inte alltid kan träffas fysiskt.  

Lärare är en kämpande yrkesgrupp och vi har kämpat för att förskolor, skolor, fritidshem 

ska fungera och hålla öppet varje dag trots att vissa perioder under året varit extra tuffa.  

Vi har handskats med personalfrågor, brist på resurser, personalbrist, omorganisationer 

och sjukskrivningar. 

Samtidigt som samhället förändras så förändras Lärarförbundet, vi ser med spänning 

framåt och fokuserar nu på vad som kommer att hända framöver. 
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Avesta,     20220215 

 

 

AnnaSofia Tillenus   Stefan Löf 

 

 

 

Victoria Spång   Lena Ericsson 

 

 

Rebecca Bermudez Claesson  Kenneth Seil  

 

 

 

Linda Edh Holmström   Catharina Karlsson 

  

    

     

   

 

 

  


