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Vanligt med
mycoplasma
Mycoplasma, en sjukdom som

X

X

sätter sig på luftvägarna, är
vanlig i vinter.
– Den kommer med tre eller
fyra års mellanrum. Nu är
det ett sådant år, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog
på KSS.
Sjukdomen, som är en sorts
förkylning, kan vara seg och
långvarig. Hostan kan sitta
i under flera veckor.
– De flesta blir friska utan
behandling med antibiotika,
säger Peter Nolskog.

Örondrag kan
kosta 10 000
kronor

X

Hösten 2009 drog en lärare

X

En stjärnhimmel

Så här kommer gången, High street, att se ut när allt är klart till den sista
mars.
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skyltfönster höjas och skyltar
ska visa vägen till parkeringen.

ANNA WARNER
0500-46 75 68
anna.warner@sla.se

Arbetstidstvist till central förhandling
Arbetstidstvisten mellan
Skövde kommun och lärarfacken går vidare till central
förhandling efter begäran
från både Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund.
Facken anser att Skövde kommun
bröt mot kollektivavtalet i fjol när
individuella avtal gjordes med 100talet lärare. Lärarna la fem tim-

mar av sin förtroendetid på plats
i skolan och fick 1 125 kronor i ett
extra lönepåslag.
De lokala tvisteförhandlingarna
strandade, men förs nu vidare till
central nivå av Lärarförbundet
och LR. Kommunen kommer att
representeras av Sveriges Kommuner och Landsting. Några förhandlingsdatum är inte utsatta.
Enligt, Ola Carnelid, förhandlare på Lärarförbundets avdelning

för yrke och villkor, har ingen liknande tvist avgjorts centralt tidigare.
I de kommuner som använder
40-timmarsvecka – ett 30-tal enligt
Lärarnas tidning – har lokala kollektivavtal förhandlats fram enligt
principen i det 2010 års centrala
avtal. Där öppnades för möjligheten att byta förtroendemannatid
(fem timmar) mot högre lön (1500
kronor) efter lokala avtal.

Facken driver Skövdetvisten
vidare på central nivå vilket skulle
kunna störa de samtal som pågår
lokalt om ett avtal från hösten 2012.
Det anser dock inte Bo Räftegård,
personalchef i Skövde kommun.
– Det är två olika processer som
vi inte blandar i hop, kommenterar han.
PER ENGELBREKTSSON
0500-46 75 82
per.engelbrektsson@sla.se
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utgången mot parkeringshuset.
Bland annat ska Partylands

Wayne’s coffee har fått dispens från
avtalskravet att hålla öppet för att
hitta en ny franchisetagare. Under
tiden ska entrén från Sandtorget
anpassas till verksamheten. Målet
är att allt blir klart under våren.
Framöver ska även dörrarna
mot Rådhusgatan och Lögegatan
bytas ut och den kostnaden ligger
i det löpande underhållet.
I dagsläget är en butikslokal
fortfarande tom, där Assbecks tidigare fanns.
– Vi har ett antal intressenter
nu. Det är möjligt att vi delar av
den och planeringen är att den är
uthyrd innan halvårsskiftet.
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Fullt till sommaren?

För att, som centrumchefen Anders
Strand på Commerce uttrycker det,
få ett mer kommersiellt anslag,
ska nu gången på andra våningen
i köpcentrat byggas om.

Totalt satsar ägaren Diligentia fem
miljoner kronor på arbetet och det
kommer bland annat att resultera
i ett nytt tak, som ser ut som en
stjärnhimmel, nytt golv och nya
skyltar. Gången ska heta High
street, och det kommer även att bli
en ny front mot köpcentrats mitt.
– Vi ska ta bort de här ribborna,
säger Anders Strand och pekar
på väggen ovanför Partyland och
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Kostnaderna för fas 3-bidraget
skenar i Skaraborg. Enbart
i Skövde betalas 47 000 kronor
ut varje arbetsdag bara
i anordnarbidrag från fas 3.
Det blir över en miljon kronor
i månaden visar beräkningar
från LO i Västsverige. Samtidigt spår Arbetsförmedlingen
att antalet personer i fas 3
kommer att öka under detta
och nästa år. LO kräver därför
att regeringen ändrar riktlinje
i arbetsmarknadspolitiken.
– I stället vill vi se åtgärder
som är mer anpassade efter
individens behov och ger möjlighet till subventionerade
anställningar med dräglig
ersättning och rimliga villkor
för den arbetslöse, säger Dan
Gabrielsson, ordförande i LOdistriktet i Västsverige i ett
pressmeddelande.

Ombyggnaden börjar den 1 februari och pågår till den 30 mars.
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LO kräver
ändrad riktlinje för
arbetsmarknadspolitiken

Diligentia satsar ytterligare
fem miljoner kronor i Commerce. Den 1 februari börjar
ombyggnaden av gången på
andra våningen.
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hannen som flyttades från
Idre till Karlsborgs kommun
i december har hittats i vargens gamla hemtrakter. Åse
Schoultz, miljöåklagare
i Östersund, bekräftar att
halsbandet tillhörde varghannen. I övrigt råder förundersökningssekretess.
Enligt uppgifter som läckt
ut tyder mycket, enligt P4
Skaraborg, på att vargen har
jagats av ett motordrivet fordon eftersom det finns tecken
på det vid fyndplatsen. En förundersökning om grovt jaktbrott har inletts.

Diligentia investerar
miljoner i Commerce
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Sändarhalsbandet från varg-

Anders Strand, centrumchef på Commerce, är glad över att nästa förändring i köpcentrat är på gång. Den 1 februari börjar ombyggnaden av gången på
andra våningen samt den stora väggen över utgången till parkeringshuset.
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Förundersökning om
grovt jaktbrott
på varg
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en elev i örat på en skola i
Lidköping. Nu, mer än två
år senare, anser barn- och
elevombudet att eleven ska få
10 000 kronor i skadestånd av
kommunen. Lidköpings kommun har en månad på sig att
lämna sina synpunkter, uppger Nya Lidköpingstidningen
på nätet./TT

