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LSR 

Telefonmöte för kommunernas arbetsplatsombud i distrikt Kalmar 

 

Deltagare: Vårt centrala ombud Therése Gustafson 

Caroline Birgersgård, ordförande för distrikt Kalmar och sammankallande 

Angelika Fahrenbruch Lindell, distrikt Kalmars representant i förhandlingsrådet 

Agneta Höglund, arbetsplatsombud Kalmar kommun 

Daniel Öster-Waara, arbetsplatsombud Västerviks kommun. 

 

 

Dagordning: 

Info från distriktsstyrelsen 

Extra Årsmöte hålls nästa torsdag 7/3 i Oskarshamn. 

Agnelika har för LSR distrikt Kalmar, påbörjat ett samarbete tillsammans med 

Vårdförbundet och Läkarförbundet om patientsäkerhet. Det kommer bli 

utbildningsdagar om detta framöver. Se separat bilaga. (mail från Angelika) 

 

Kort rapport/dagsläget från varje kommun 

Kalmar kommun. Bra samarbete med närmsta chefen.  

Satsningen som kommunen har gjort på hemrehab har gjort att hemtjänstkostnaden har 

sjunkit. Men kommunen har inte lönesatt sjukgymnaster efter deras bidrag till denna 

verksamhetsförbättring. Yrka på att kommunen ska göra en lönesatsning på 

sjukgymnasterna med tanke på deras uppnådda resultat och verksamhetsförbättringar.  

Therese tipsar om att kontakta Jönköping som arbetat med liknande fråga. 

Diskussioner om årssnurran (Therese och Caroline): 

Nu är tid att påverka personaldeligationerna innan AG har gjort klart vilka grupper som 

kommunen kommer göra en lönesatsning på (analyserna kommunen gör innan 

överläggningarna). 

Inledande samtal inför överläggningen är också ett möte där vi ska lobba och föra fram 

våra verksamhetsförbättringar. Tala om vad vi gör och vilka resultat vi nått. 

Innan sommaren kan man lobba tjänstemännen som då ska lägga förslag till nästa års 

budget, efter sommaren ska man lobba politiker som då arbetar med budgeten för nästa 

år. Och sedan personal delegationen igen. 

Tips – fråga kommunen efter ett år-schema på när de fattar vilka beslut. 

Tips – gratis bok ”Att vara med innan beslut fattas” finns på www.ptk.se under Beställ 

och Ladda ner och sedan Inflytandefrågor: http://ptk.se/Bestall-material/Bolagsstyrelse/ 

alt ring 08-4408410 

Kalmar Kommun vill ha ett koncerntänkande 

Efter avstämningen 2012 framkom det att vissa undersköterskor i kommunen tjänar mer 

än de lägst betalda sjukgymnasterna. Kan användas som ett argument till varför 

sjukgymnaster ska satsas på under analysen och/eller överläggningen. 
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Västerviks kommun. Har samma sits som Kalmar. En satsning på hemrehab har gjorts 

men man har inte gjort en lönesatsning på de som genomför 

verksamhetsförbättringarna. 

Medlemsfrågor. Hur lång uppsägning har man när man har en tillsvidareanställning – 

man har 3 månaders uppsägning. Om man har ett vikariat har man 1 månads 

uppsägning. Tjänstledighet beror på orsaken. Ska man vara föräldraledig eller ledig för 

studier finns detta i avtalet vi har. Vill man vara tjänstledig för att prova ny tjänst finns 

inga lagar och/eller avtal – man får själv vända sig till sin arbetsgivare (AG) och 

förhandla och lita på deras ”Goodwill” 

 

Högsby kommun. Då förra årets löneöversyn drog ut på tiden och lönesamtal hölls i 

slutet av september har nu Chefen erbjudit medlem lönesamtal innan kallelse till 

överläggning ens kommit… se HÖK 11 bilaga 1 om hur processen ska gå till. Inledande 

samtal AG och fack inför överläggningen, överläggningen med AG och fack, lönesamtal 

med chef och medlemmar och avstämning AG och fack. Jag har sagt att jag vill vänta 

och hänvisat till bilaga 1. Det är ju under överläggningen vi kommer överens om hur 

processen ska gå till. 

 

Info från LSR centralt  

Lönestatistiken har Caroline skickat ut.  

Observera att vår statistik med identiska individer är mera tillförlitlig än AG då de har 

med alla sjukgymnaster (långtidssjukskrivna, föräldralediga osv.) 

 

Bestämma tid för nästa telefonmöte 

Caroline och Agneta planerar nästa kommunträff och telefonmöte. Vi återkommer med 

tid och kallelse.  

 

 

 

 

Vid datorn 

Caroline Birgersgård 

 

 

 


