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Kommunträff för LSR distrikt Kalmars arbetsplatsombud. 
 
Av distritets 12 kommuner finns det nu ombud i 8. 
 
Tid: Måndag 14 januari, klockan 13-15:15 
Plats: Nilssons Konditori, Köpmangatan 11, Oskarshamn 
 
Närvarande: Caroline Birgersgård – Högsby kommun, Sara Augustsson – Mönsterås 
kommun och Daniel Öster-Waara – Västerviks kommun. 
Anglika Fahrenbruch Lindell – distriktets förhandlingsråd 
 
Minnesanteckningar 
Caroline råder arbetsplatsombud att kolla upp vad din kommun har för 
samverkansavtal och Lönepolicy. 
 
Mycket av det lokala fackliga uppdraget är att sitta med i just en samverkansgrupp 
och vara med under löneöverläggningen. 
 
Caroline pratar och skissar det fackliga arbetet som en års-snurra. 
Som facklig kan man: 
Under våren påverka tjänstemännen/cheferna i kommunen att de lämnar in bra 
förslag till politikerna inför budgetarbetet till hösten. 
Efter semestrarna ska man påverka/lobba politikerna som ska ta budgeten inför 
nästkommnade år och här fastställs bla vilket löneutrymme kommunen kommer att 
ha. 
 
Anglika pratar om löneprocessen och går igenom ”Viktiga punkter inför inledande 
löneöverläggning” 
 
Tips att som facklig företrädare läsa igenom HÖK11 och Bilaga 5 inför årets 
löneöverläggning. 
 
Löneöversynen avslutas med avstämningen mellan facklig företrädare och 
arbetsgivare och här är viktigt att få minnesanteckningar som hälst arbetsgivaren 
skriver och du justerar. Dessa kan man gå igenom tillsammans med arbetsgivaren 
innan överläggningen nästkommande år. 
 
Beskrivning av våra respektive arbetsplatser och vilka utbildningsmöjligheter som de 
har erbjudit. 
 
Information om kompetens och karriärsportföljen som Kalmar kommun använder. För 
mera information om detta se LSR:s hemsida under Profession – Livslångt Lärande 
och Karriärportföljen. 



 

 

                                                                     2 (2) 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/profession/Livsl%C3%A5ngt%20l%C3%A4rand
e/karriarportfoljen/Sidor/karriarportfoljen.aspx 
 
Caroline Visar även Kalmar kommuns utbildningspolicy som deras arbetsplatsombud 
Agneta fått igenom och som ska revideras årligen. 
 
Diskussion om generella kunskaper och specialistområden för oss sjukgymnaster i 
kommunen. 
 
Nästa inplanerade möte för oss ”kommunisar” är ett telefonmöte med vårat ombud 
Therése Gustafson den 1 mars 2013 mellan kl 8-9. 
 
Anmälan mailas till Caroline. 
 
Mera information om telefonmötet kommer mailas ut. 
 
 
 
 
 
 
Vid datorn Caroline Birgersgård 
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