
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 15 augusti 2019 
 
För LR   Anneli Johansson 
   Anders Ekstrand 
Lärarförbundet  Ann-Sofie Oskarsson 
   Katarina Ölvebo  
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  ------------------ 
För Vision   Anette Wigertsson 
För Kommunal  Eva Nilsson 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

Övriga närvarande: Erik Thaning, Utvecklingsledare, Anna Kjell, HR-specialist, Birgitta 
Fredriksson, Handläggare 

 

§ 1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började med information och dialog. 

 

§ 2. Justering av föregående protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 

 

§ 3. BN 2019-08-26, genomgång av handlingarna 
Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 26 augusti: 

- Information om tillsatta rektorstjänster 
- Månadsuppföljning per 2019-07-31 
- Information om ordförandebeslut avseende attesträtter 
- Revidering av attesträtter 2019 
- Information om tillgång på förskoleplatser 
- Revidering av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 
- Slutredovisning av Puls för lärande 
- Information om sociala investeringar 
- Information om skapande skola 2019/2020 
- Information om årets sommarlovsaktiviteter 
- Uppföljning av skolklimatsundersökning 
- Förtydligande av föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin skyldighet enligt 

skollagens bestämmelser om skolplikt 

Samverkansgruppen har informerats om handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2019-08-26 
och de är genomgångna. 
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§ 4. Information 
Bildningsförvaltningens organisation från och med höstterminen 2019 presenterades. Från 1 
juli 2019 är titeln på chef för förskolan rektor. 

Kommande ansökan om statsbidrag till Skolverket gällande Lärarlönelyftet visar att det finns 
ett litet utrymme för att tilldela ytterligare några lärare lärarlönelyft. Urvalet hanteras av 
skolans ledningsgrupp och fastställs i FSG.  
 
 

§ 5. Budget 2020 
Månadsuppföljning för augusti presenterades av controller. Prognos för året ser ut att vid årets 
slut visar på ett litet överskott.  
Nytt datum för resursfördelningsprinciper: Det planerade mötet den 22 september stryks och 
behandlas samtidigt som budgeten den 26 september kl. 14.00-15.00. 

 

§ 6 Fokus på Barn/Elever 
Genomlysning av kvalitetsrapport skolklimatsundersökningar, sammanställning för årskurs 5 
och  9 samt eleverna på Kunskapskällan presenterades. 
Generellt sett har studieron gått ner likaså efterlevandet av ordningsföreskrifterna. 
Två utvecklingsområden inför läsåret 2019/2020 antas, de är ordningsföreskrifternas 
efterlevnad samt att elevhälsans uppdrag förtydligas för eleverna. 

 

§ 7. Personal 
Uppdragsbeskrivning Barnskötare och Förskollärare, processen ska tas fram tillsammans med 
förskolans ledningsgrupp för att sedan förhandlas fackligt.  

FSG beslutade att permanenta försteläraruppdraget för de lärare som haft uppdraget i mer än 
två år, totalt nio tjänster permanentas. Fem försteläraruppdrag utvärderas efter två år och kan 
därefter permanentas. Uppdragsbeskrivningen för förstelärare lyfts i samtal mellan rektor och 
lärare.  
 
§ 8. Arbetsmiljö 
Begränsningsperioder: 

Gällande flex är det avstämning 1/1, 1/5 och 1/9. 
Adm-personal frå ha -20/+40 timmar och chefer får ha -20/+100 timmar. 

Komp minus eller plus, ska löneenheten korrigera i mars varje år. Man kan spara max 80 
timmar så har man mer betalas de ut i pengar på marslönen. Ligger man minus blir man 
återbetalningsskyldig. Även detta korrigeras på marslönen. Avstämning sker den 31/12. 

Arbetsår – Uppehållsanställning se information i bifogad länk: K:\UTB\FSG\ARBETSÅR 

Styrgruppen för HÖK, nästa möte för avstämning flyttas från den 5/9 till den 26/9 15.00-
17.00. 
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§ 9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  
 

Nästa möte i FSG 
19 september 2019 kl. 13.00-15.00,  i B-salen 

 

Herrljunga 2019-08-15  

Vid datorn 
Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

____________________________________ 
Annica Steneld 
2019-08- 

 

 

 

 

 

LR  Lärarförbundet   
   

 

Annelie Johansson Ann-Sofie Oskarsson   
2019-08-  2019-08-    
       

          

DIK  Vision   Kommunal 
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Håkan Nilsson Anette Wigertsson  Eva Nilsson 
2019-08-  2019-08-   2019-08- 
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