
Skyddsombudsmöte 2019-10-02  
 
Tid: 8.30 – 9.30  
Lokal: Bibliotekets konferensrum 
Närvarande: Karin Bjurberg-Lindström, Monica Alenius, Stellan Norman, Åsa Lindström, 
Britt-Inger Näsström, Leif Persson, Stefan Johansson, Ingemar Johansson, Mattias Jonsson 
och Adam Wirström 
 
§1 Val av justerare 
Britt-Inger Näsström valdes 
 
§2 Genomgång av plan för möten med skyddsombud, ledning, elevskyddsombud mm. 
Karin gick igenom datum för skyddsombudsmöten (6/11 och 4/12) samt 
huvudskyddsombudets träffar med skolledningen (8/10, 12/11 samt 10/12).  
Besök hos alla ettor innan val av elevskyddsombud och planering av utbildning för 
elevskyddsombuden skulle ha gjorts i början av innevarande termin, men har inte 
genomförts eftersom Karin varit sjuk. 
Vi beslutade att Karin besöker alla ettor före jul och pratar skyddsombudsuppdrag. Karin 
planerar även en utbildningsdag för alla elevskyddsombud tillsammans med skolledningen. 
 
§3 Rapport från studiebesök av SKL och lärarnas samverkansråd under vecka 39 
Ingemar rapporterade från studiebesöket: Två kvinnor från SKL och representanter från 
Lärarförbundet och LR besökte skolorna i Lycksele (även  skolor i Malmö, Mora och 
Eskilstuna får besök). Skolchef Monica  och rektorerna Eva, Camilla och  Frida deltog också. 
SKL och lärarnas samverkansråd ville kolla hur avtalet tillämpas när det gäller arbetstid, 
förtroendetid, och annan användning av årsarbetstid etc. (HÖK 18 och Skol-Osa) 
Ingemar menade att det var ett nyttigt möte som även var ögonöppnare för skolledningen. 
Det är dålig koll hos medlemmarna vad som gäller och vad som står i Skol-OSA:n t ex. Vi 
enades om att man  måste jobba för att sprida kunskapen och detta utmynnade i ett förslag: 
Vi börjar diskutera  i den här gruppen och lyft detta senare på en personalkonferens. 
Vi beslutade att börja med genomgång av skol-osa:n och HÖK 18 i december på 
skyddsombudens möte den 4/12. 
 
§4 Planerade skyddsronder i skolans alla lokaler 
Vi enades om att skyddsronder är mycket eftersatta och att de MÅSTE ske i alla lokaler i 
skolan varje år. Om inte det finns en planering hos skolledningen innan v 44 skrivs en 6:6a 
med krav på åtgärd. Frågan har lyfts av huvudskyddsombudet under hela vårterminen 2019 
och får inte förhalas längre. 
Beslut: Karin tar upp detta krav på nästa möte med ledningsgruppen. 
 
§5 Situationen i arbetslag/ämneslag som larmat om problem 
Karin meddelade att det är ett ämneslag som har stora problem med sjukskrivningar och ett 
annat där det förekommit mobbning som inte fått ett avslut. Båda ärendena tas upp på 
nästa ledningsmöte av Karin och det kommer att skrivas 6:6a (Begäran om 
arbetsmiljöåtgärd) till ledningen angående båda, om inget nytt framkommer på det mötet. 
 
§6 Personalrum, personalmatsal och personaltoaletter 



Lisbeth Wenås har i ett brev till ledningen (december 2018) och huvudskyddsombudet 
begärt att personalmatsalen måste få en upprustning med utökade ytor vid diskbänken, 
vatten, ändring av skåpens placering, ytterligare en diskmaskin, källsortering, någon som har 
ansvar för viss städning och en åtgärd av det ljumma kranvattnet. Vi lade till att ljudnivån 
måste åtgärdas och trivseln öka för att rummet ska bli en plats för återhämtning och 
umgänge. Idag är det opraktiskt, trångt och slamrigt. 
Beslut: Karin tar frågan till ledningsgruppen 
 
 
§7 Övriga frågor 
 Britt-Inger tog upp problemet med en lovdag som har flyttats från 30/4 till 14/2. 

Facket har protesterat så långt det gick men skolledningen har tagit beslut om det 
ändå.  

 Handelsprogrammet är under remiss just nu, så det ska inte starta till hösten. 
Eleverna informeras v.41 av rektor. 

 Ingemar tog upp att det finns planer på ett gymnasieförbund som innebär att 
gymnasier kring Lycksele bildar en organisation. Det kommer att påverka vår 
arbetsmiljö och därför ska vi bevaka den processen. 

 Karin meddelade att hon av olika skäl kommer att sluta på Tannbergsskolan till 
sommaren. Det innebär att någon annan får ta på sig huvudskyddsombudsuppdraget. 

 
Mötet avslutades 9.35 
 
Anteckningarna fördes av Karin Bjurberg-Lindström _________________________________ 
 
Justeras Britt-Inger Näsström____________________________________________________ 
 

 


