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Telefonmöte för arbetsplatsombuden i kommunerna 

LSR distrikt Kalmar  

 

 
Deltagande var: Therese Gustafsson – vårt centrala ombud, AnnCatrin 

Brattström – ny central ombudsman för distrikt Stockholm, Caroline 

Birgersgård – Högsby kommun, Susanne Schmidt och Henrik Palmgren – 

Mörbylånga kommun, Agneta Höglund – Kalmar kommun, Daniel Öster-

Waara – Västerviks kommun samt Angelika Fahrenbruch Lindell distriktets 

förhandlingsråd. 
 

 
Information ifrån distriktsstyrelsen 
Caroline frågar om mailen om sammanställningen av löneöversynen 2012 samt 

informationen om det senaste distriktsmötet kommit fram till alla. Det har det. 

 

Nästa distrikts-styrelsemöte är den 14/1-2013 i Oskarshamn. Medlemmar får 

gärna delta. Maila ordförande. 

 

Kongressen är 17-18/11-2012 och våra ombud är Caroline Birgersgård och 

Angelika Fahrenbruch Lindell. 

 

Det har kommit in en förfrågan ifrån sektionen – Äldres hälsa. Det gäller ett 

upprop om samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg som heter ”En vård 

värd samverkan”. Äldres hälsa har deltagit tillsammans med bla PRO, SPF; 

Arbetsterapeuter, Logopeder, Dietister och Läkare. Caroline har tagit på sig att 

vara kontaktperson för vårat län. Men gäller det frågor i andra kommuner/eller 

hela länet kommer jag använda vår mail-lista och be om hjälp av 

arbetsplatsombuden ute i kommunerna. Detta är ok. 

 

Rapport/dagsläge ifrån varje kommun 
Alla berättar hur det har gått med löneöversynen 2012 i sin kommun och 

Angelika berättar hur det gått i landstinget. Caroline har sammanställt ett 

dokument med detta som har mailats ut. Bra om de kommuner som inte varit 

färdiga skriver några rader när avstämningen är klar. 

 

Therese påminner om att både processen och utfallet är lika viktiga delar i 

löneöversynen och att lönearbetet är ett långsiktigt arbete.  

Therése frågar om diskussion om begreppet specialistkompetens förts med 

arbetsgivarna. Se 2 § p 2 i löneavtalet (bilaga 1) i HÖK 11. Ta stöd i dessa 
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formuleringar, då kompetens och specialistkunskap ska premieras i vårt 

löneavtal. Therese skickar 3 flyers om LSRs specialistordning, livslångt lärande 

och differentierade tjänster samt dokumentet Lön och kompetens, som kommer 

boläggas dessa minnesanteckningar. Bra underlag att visa arbetsgivaren för att 

öka deras kunskap om sjukgymnasternas värdefulla och kostnadseffektiva 

bidrag till verksamheten. 

 

Kalmar kommun har arbetet fram en utbildnings policy/kompetens plan och 

provar också LSR:s karriärsportfölj. 

 

 

Information från Therese om ändringar i AB 
 

Therese sammanfattar viktiga ändringar i AB som bl a gäller fro m 1 okt 2012:  

 

Tidsbegränsade anställningar 

Nytt  fr o m 1 okt 2012 gäller AB § 4 mom 4. Tidsbegränsade anställningar 

övergår till tillsvidareanställningar om en arbetstagare haft såväl allmän 

visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5 års period. 

Detta betyder att om sammanlagd anställningstid den 1 okt 2012 överstiger 3 år 

ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning 1 okt 2012. 

 

OBS!  ”Tvåfem-regeln” för vikariat respektive allmän visstidsanställning gäller 

fortfarande om de olika anställningsformerna inte är staplade. 

 

Provanställning 

Fr o m den 1 maj har arbetsgivaren inte längre någon förhandlingsskyldighet för 

att provanställa en person. Provanställning kan komma i fråga under 

sammanlagt högst 6 månader om det föreligger ett prövobehov. Prövobehovet 

kan relateras till arbetstagarens yrkesskicklighet eller dennes person. 

 

Föräldraledighet 

§ 29 mom 1, gäller föräldrapenningstillägget, som för sammanlagt 150 

kalenderdagar, får tas ut i flera perioder upp till barnet är 24 månader och född 

efter 1 juli 2012. Denna bestämmelse gäller alltså fr om 1 juli 2012. Barn födda 

30 juni 2012 och tidigare gäller tidigare lydelser av AB.   

 

Nytt: § 29 mom 5 innebär att anmälan om föräldraledighet ska göras till 

arbetsgivaren minst 3 månader innan ledighetens början.  

 

Uppsägningstider för tidsbegränsade anställningar 

Nytt: § 33 mom 3 innebär att tidsbegränsade anställningar, som är avsedda att 

pågå längre tid än 3 mån, är möjliga att säga upp med ömsesidig uppsägningstid 

på 1 månad om inte annat överenskommits mellan arbetsgivaren och den 
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anställde. Denna bestämmelse började gälla den 1 maj 2012 och då även 

pågående anställningar. 

 

Viktigt att poängtera, vilket SKL skriver i sin redogörelse: ”Arbetsgivaren 

måste dock kunna visa på skäl motsvarande saklig grund för att kunna säga upp 

en arbetstagare”. 

 

Therese ger tips om att gå in på SKLs hemsida – www.skl.se 

där cirkulär med t ex ändringar i AB och löneavtalet återfinns. Här bifogas 

SKLs redogörelse avs ändringar i AB daterad 120625, se bilaga 

 

Therese vill göra deltagarna uppmärksamma på att om arbetsgivaren inte 

förlänger ett vikariat, så ska den anställde underrättas om det 1 månad innan 

vikariatstiden går ut. Det är m a o arbetsgivaren som säger upp den anställde 

och det är INTE den anställde som säger upp sig. Therese vill nämna detta då 

en medlem i ett annat distrikt fått en ”Avgångsanmälan” för undertecknande av 

sin arbetsgivare när dennes vikariat inte förlängdes, med formuleringen 

”härmed säger jag upp min anställning”. Det var givetvis helt felaktigt, vilket 

hade fått allvarliga konsekvenser för medlemmen t ex inte ha rätt till 

företrädesrätt och karenstid från a-kassan. Bra exempel på vikten av att fråga 

LSR innan man undertecknar saker och ting.    

 

Övriga frågor 
 

Agneta efterfrågar tydligare information på hemsidan om de nya avtalen 

ändringarna i AB. Se hur Vårdförbundet har lagt ut det på sin hemsida. 

Frågar också efter goda exempel på hur LSR och Vårdförbundet kan gå 

samman 

 

Förslag på tid för fysisk kommunträff 
 

Förslag att nästa fysiska kommunträff för arbetsplatsombuden blir den 14/1 kl 

13-16 i Oskarshamn 

 

Ny tid för nästa telefonmöte med LSR centralt, 
förhandlingsrådsledamot och kommunrepresentanter 
 

1 mars 2013 kl 8-9 

 

 

 

 
Minnesanteckningar av Caroline Birgersgård 

http://www.skl.se/

