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Nyhetsbrev LR-nytt nr 8 - oktober - 2019 • Jönköpings 

kommunförening  
 

 

Följande delegater kommer att representera distrikt Jönköping på kongressen i maj: 
Ordinarie:    Suppleanter: 
Tomas Andersson, Gislaved  Fredrik Ring, Värnamo  
Anders Carlsson, Jönköping  Lisbeth Ritzman, Jönköping 
Anders Hjälmdahl, Nässjö  David Thunborg, Gnosjö 
Martin Turesson, Värnamo  Andreas Eskilsson, Nässjö    
Sabina Claesson, Jönköping  Martin Klerung, Jönköping 
 

Personporträtt: Sabina Claesson, skyddsombud på Ljungarumsskolan 
Sabina Claesson, 28 år 

SO-lärare och lärare i tal- och kommunikationsklass på Ljungarumsskolan.  

Med målet att bli Generalsekreterare i FN var min tanke att lärarutbildningen 

kunde vara en bra start på mitt yrkesliv efter gymnasiet. Om jag inte tog mig hela 

vägen så skulle jag alltid ha något att falla tillbaka på. Rädda världen har varit en 

tanke oavsett vad jag skulle arbeta med, idag gör jag det på Ljungarumsskolan 7-9.  

Varför valde jag LR?  

Som student blev det automatiskt att jag var med i båda lärarfacken. På min första skola var LR på besök och när 

vi berättade om hur vi hade det blev de bekymrade. Vi kände oss tagna på allvar. Vi var därför ett gäng 

mellanstadielärare som valde LR och bildade en lokal styrelse. Jag blev skyddsombud! 

Idag är jag skyddsombud även på min nuvarande skola. Det är svårt, ibland riktigt svårt och jag slits mellan 

kollegornas oro över arbetsmiljön och skolledningens frustration som finns över sparkrav, att alla elever ska vara 

med i klassrummet osv. Som ombud är du representant, du har ett förtroende från dina medlemmar och du vill 

hitta en väg som blir bäst för alla inblandade. Du sitter även i en dialog med skolledningen och du måste ha 

deras förtroende för att samverkan ska bli bra. Detta är väldigt svårt. Jag har ett stort stöd i mitt lokalombud 

som är kunnig och varit ett ombud länge. Tillsammans har vi ett bra samarbete med Lärarförbundet där vi 

diskuterar frågor och väljer ofta en gemensam linje när det är möjligt för att få mer tryck bakom ett förslag eller 

något vi är missnöjda med. Som skyddsombud ser jag inte bara till mina medlemmars intresse utan jag både har 

och känner att jag har ett ansvar för alla på skolan.  

Arbetet som skyddsombud har gett mig djupare kunskap om läraryrket. Även om jag inte har tiden jag önskar 

för det fackliga uppdraget så är det intressant och lärorikt. Jag har inte arbetat mer än 5 år i skolan men 

arbetsmiljön behöver förbättras för att vi ska orka. Utan en bra arbetsmiljö för oss kommer eleverna känna av 

det vilket leder till oroligheter i klasserna. Jag har valt att rädda världen genom att slåss för en bra arbetsmiljö 

för mig, mina kollegor men framförallt för mina elevers skull. De är ju trots allt vår framtid! 

Kongressen – here I come! 

 

Medlemskväll 20 nov:  
I samband med Åsas besök i Jönköping har vi bjudit in henne till vår medlemskväll. Anmäl dig via länken 
 

Styrelsemöte för lokalombud och skyddsombud HT19 
Tisdag den 26 november Idasalen på Idas skola kl 15:00-17:00 

Styrelsemöte för lokalombud och skyddsombud VT20 
4 feb kl 15, 3 mars kl 15, 31 mars kl 15, 28 april kl 15, 26 maj kl 15  
Styrelseutbildning för ombud sker troligen i jan eller feb 
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Lärarnas Riksförbunds yrkanden inför VIP 2020-2022 
 

Kommunen är huvudman för skolan och genom politiska beslut ges de ekonomiska ramarna för skolans 

verksamhet. Lärarnas Riksförbund har många gånger frågat nämndernas AU inom UBF - Hur vet man att de 

ekonomiska ramarna är tillräckliga för att varje elev ska få det stöd och de resurser som behövs? 

Både grundskolan och gymnasieskolan står inför stora rekryteringsbehov. Det råder en brist på lärare i hela 

landet. För att behålla utbildade och erfarna lärare samt att kunna nyrekrytera behöver Jönköpings kommun 

satsa extra på kompetensförsörjningen genom att förverkliga intensionerna i skolavtalet HÖK 18 när det gäller 

löner, arbetsmiljö och arbetsbelastning.  

Lärarnas Riksförbund ser ett stort behov av att kommunen kommer till rätta med lönerna för de lärare som 

missgynnats över tid i löneprocessen. Det handlar om lärare som halkat efter lönemässigt trots att de står för 

kompetens och erfarenhet samt bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid, 

kriterier som enligt skolavtalet ska premieras lönemässigt. 

 

Lärarnas Riksförbund ser att grundskolan är undantagen från effektiviseringskrav i förslaget för VIP 2020-2022 

på grund av statsbidrag för likvärdig skola, vilket vi ställer oss helt bakom. Tyvärr ser vi att effektiviseringskravet 

för gymnasieskolan ligger kvar. Redan idag tycker vi oss se att Jönköpings gymnasieskola är kostnadseffektiv 

jämfört med riket i stort. Lärarnas Riksförbund ser därför med stor oro på de effektiviseringskrav för 

gynmasieskolan som ligger i planen för VIP 2020-2022.   

Lärarnas Riksförbund lämnade i maj 2019, in en konsekvensbeskrivning för gymnasieskolan där vi beskriver olika 

konsekvenser som skulle kunna drabba verksamheten om de föreslagna effektiviseringskraven genomförs 

(bilaga 1).  

 

Vid effektiviseringskrav ökar stress, oro och arbetsbelastning för både lärare, vägledare och rektorer, vilket 

leder till en ökad risk för ohälsa. Lärarnas Riksförbund ser med oro att det kommer att leda till en ökad 

arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö för lärarna. Det ger också en ökad risk att skolorna inte kan leva 

upp till den lagstadgade verksamhet som de ska bedriva enligt skollag samt att rektorer som är ansvariga för 

lärarnas arbetsmiljö får svårt att följa arbetsmiljölagen. Om effektiviseringskraven ska genomföras ser vi att 

intensionerna i skolavtalet HÖK 18, blir ännu svårare att leva upp till när det gäller arbetsmiljö, arbetsbelastning 

och kompetensförsörjning.  

 

Lärarnas Riksförbund yrkar på  

- särskilda insatser när det gäller arbetsmiljö och arbetsbelastning, för att kunna behålla och rekrytera 

lärare och vägledare till kommunens skolor 

- särskilda lönesatsningar för att komma tillrätta med lönestrukturen utifrån intensionerna i skolavtalet 

HÖK18  

- att även gymnasieskolan ska undantas från alla krav på effektiviseringar 

 

ARBETSMILJÖDAG 6 november  
Du som skyddsombud är väl anmäld tillsammans med din rektor? 
 

Ha ett skönt novemberlov! Passa på att ladda batterierna för resten av terminen! 
 
 

Kontakta oss 
Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud 070-610 88 14 
Susanne Axfors, vice ordförande & bitr kommunombud 070-243 89 91 
Anders Carlsson, huvudskyddsombud & bitr kommunombud 070-373 94 69 
Lena Hartvigsson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43 
 
 

http://www.lrjkpg.se/
http://www.lrjkpg.se/
https://intranatet.jonkoping.se/kompetensutveckling/utbildningarochseminarier/arbetsmiljodagen6november2019.4.523dbbb616b23b0e7531e94.html
mailto:jonkoping@lr.se
mailto:jonkoping@lr.se
mailto:anders.carlsson1@jonkoping.se
mailto:lena.hartvigsson@jonkoping.se

