
   2019-01-17 

 

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 

Dag: Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 13.00-15.30 

Plats: B-salen 

 

Närvarande: Bodil Jivegård, Thobias Eriksson , Anders Ekstrand, Lars-Ove Larsson, Carina 
Wilsson, Anita Hjalmarsson, Anette Wigertsson, Håkan Nilsson, Eva Nilsson, Erik Thaning,  
Birgitta Fredriksson. 

Information/Dialog 

• Bildningschefen informerade om Bildningsnämndens handlingar till den 28 januari 
2019. 
- Presentation av bildningsnämndens ledamöter och verksamheter 
- Förändringar i bildningsnämndens sammanträdesplan 2019 
- Revidering av riktlinjer för kontaktpolitiker 
- Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 
- Val av ordinarie ledamot och ersättare till Stiftelsen Herbert Carlssons hembygds- 

och fornminnesfonds styrelse 2019-2022 
- Internkontroll 2018 
- Prislistor för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 2019 
- Revidering av attesträtter 2019 
- Uppföljning av beslut om föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin 

skyldighet enligt 7 kap. 20 respektive 23 §§ Skollagen 
- Beslut att utse skolchef för bildningsnämndens verksamheter 
- Projektdirektiv Od förskola/skola 
- Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg 
- Information om samarbetet med Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun 
- Information om bildningsnämndens kvalitetsplan 2015-2019 
- Information om social investering 2019-2020 
- Information om Öppna jämförelser grundskolan 2018 
- Svar till Skolinspektionen med anledning av kvalitetsgranskning vid 

Kunskapskällan 
- Förvaltningschefen informerar 

 
• Förslag läsårstider 2020/2021 

Förslagen kommer att lyftas i skolans ledningsgrupp. Tre olika förslag kommer att 
synas. Förslagen mailas ut till FSG och vi lyfter frågan nästa gång. 
 

• Bemanningsprocessen läsåret 2019/2020 
Bemanningsbehovet inför läsåret ska rapporteras in från enheterna senast 18 mars. 
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Extra FSG 28 mars kl. 14.00-14.30 där vi går igenom det kända bemanningsbehovet 
för nästkommande läsår. 
 

• Fokus på Barn/Elever 
 
 

Personal 

• Löneöversyn 2019; Genomförande/ förväntningar/funderingar 
Bedömningssamtalen och utfallssamtal ska vara slutförda senast 28/2. Processerna är 
igång överallt och chefer med stora personalgrupper kommer vara upptagna i samtal 
januari och februari.  

• Partsammansatt arbete med arbetsmiljö och kompetensförsörjning enl. HÖK 18 under 
2019. Hanteras i protokollet. 

 

Arbetsmiljö 

• SAM-året 2019 
Finns under bildning, arbetsmiljö, årshjul och ser ut som SAM-året föregående år. 
Samlade handlingsplaner: Krisplan och Hot- och våldplan är uppdaterade och läggs ut 
på Intranätet. 

• Skyddsronder 2018, är genomförda och klara. Bildningschef har bokat tid för 
genomgång med fastighetschef Eva Norden den 4/2. Då upprättas en sammanställning 
för behov av åtgärder samt planläggning av dessa.  
Återkoppling till HSO bokas till 21/2 kl.15.00-16.00.  

• Arbetsskador / tillbud, KIA (Kommunernas Information Arbetsskador/tillbud) 
Ärendet tas upp på nästkommande FSG då representant från HR-avdelningen är med.  

• Sjukfrånvaro, den totala sjukfrånvaron för Bildningsförvaltningen presenterades med 
jämförelse mellan åren 2017 och 2018. Andelen sjukdagar har ökat något. Fortfarande 
viktigt att betona att en stor andel anställda i Bildning har en frisknärvaro som innebär 
att man inte har en enda sjukdag under ett år. Antalet personer med fler än 5 
sjuktillfällen under ett år har ökat från 53 personer till 56 personer i förvaltningen. 
Arbetsgivaren betonade vikten av det kontinuerliga rehabarbetet och rehabutredning 
ska senast starta när en person har 5 sjuktillfällen inom ramen för ett år.   
                                       

Ekonomi 

 

Övriga frågor 

- Programansvar och ersättning hanteras i protokollet.  
 

- Frånvaro – Utredning, Lyft av ordförande LR 
Nya rutiner och dokument för att förebygga oroande elevfrånvaro och främja 
skolnärvaro har beslutats under 2018. LR lyfter frågan om ökad arbetsbelastning 
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för mentorer. Omsorgen och engagemanget ska vara huvudfrågan och elever som 
är frånvarande ska vara saknade. Mallarna ska hanteras så att de gagnar elevens 
skolnärvaro och grundregeln är att den som är närmast eleven är den som bör 
inleda kontaken hem vid frånvaro. Därefter är det viktigt att frågan lyfts och 
diskuteras vid resp LSG och EHT för fördelning av uppgifter för att utreda 
orsakerna till frånvaron. Rektor på resp skola leder det arbetet.  
 

 
 

Nästa FSG 

14 februari 2019 13.00 – 15.30 i B-salen 

 

    Vid anteckningarna 
    Birgitta Fredriksson 
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Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 17 januari 2019 
 
För LR   Thobias Eriksson 
                                                                 Anders Ekstrand 
Lärarförbundet  Lars-Ove Larsson 
   Carina Wilsson 
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 
För Vision   Anette Wigertsson 
För Kommunal  Eva Nilsson 
För Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård 

Övriga närvarande: Erik Thaning (Utvecklingsledare) och Birgitta Fredriksson (Handläggare) 

 

§1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började med information och dialog (se anteckningar i bilaga). 

§2. Två extra ärenden läggs till 

- Lönetillägg gällande programansvariga lärare vid Kunskapskällan (bildningschef) 
- Utredningsrutiner kopplade till oroande skolfrånvaro (ordf LR) 

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

§4. BN 2019-01-28, genomgång av handlingarna 
Handlingar till Bildningsnämnden, BN 2019-01-28 är genomgångna och informerade. 

§4. Arbetsgrupp och mötestider enligt HÖK 18 
Samverkansgruppen beslutade om en arbetsgrupp för att inleda arbetet som syftar till ett lokalt 
kollektivavtal kopplat till HÖK 18. Avsikten är att undersöka och värdera vilka 
förutsättningar som är viktiga för att förskollärare/lärare ska trivas och utvecklas i sitt arbete. 
Förra året genomfördes denna kartläggning av Lärarförbundet och LR och i år avser parterna 
att genomföra ett gemensamt arbete. En arbetsgrupp utses och mötestid bokas till den 7/3 kl. 
14.00-16.00.  

I arbetsgruppen ingår: 
Carina Lundgren, Lärarförbundet Victoria Andersson, Skolledarna 
Linus Johansson, Lärarförbundet Lena Barber, Ledningsgruppen repr Förskolan 
Thobias Eriksson, LR  Christer Wetterbrandt, Ledningsgruppen repr Skolan 
Anders Ekstrand, LR  Bodil Jivegård, Bildningschef 
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§5. Programansvar, ersättning i form av lönetillägg, Kunskapskällan 
Årligen har frågan om att lösa ut lönetillägg varit uppe i samband med löneöversynen. 
Lönetillägg är motiverade vid korta tidssatta extra uppdrag. Programansvaret vid 
Kunskapskällan innehas av några lärare, varav fyra har det som ett lönetillägg. Arbetsgivaren 
föreslår att lönetillägget för programansvar vid Kunskapskällan tas bort som tillägg och 
istället läggs på tillsvidarelönen. Samverkansgruppen ställer sig positiva till arbetsgivarens 
förslag.  

Följande personer får lönetillägget permanentat på tillsvidarelönen: 

Malin Bergdahl, Maria Lannerskär, Mensur Garcia, Salwan Yousif 
Beslutet gäller från och med 1 januari 2019. 

LR och Lärarförbundet betonar att uppdragsdialog ska föras och gällande lärare med 
programansvar ska tidsåtgång för detta värderas och avsättas i årsarbetstiden.  

Beslut: Nuvarande lönetillägg för programansvar vid Kunskapskällan läggs in i 
tillsvidarelönen från och med 2019-01-01. 

§5. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte i FSG 
14 februari 2019 kl. 13.00-15.30 i B-salen 

 

Herrljunga 2019-01-17  

Vid datorn 
Birgitta Fredriksson 

 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

____________________________________ 
Bodil Jivegård 2019-01-18 
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LR  Lärarförbundet  Vårdförbundet
  

 

Thobias Eriksson Lars-Ove Larsson  Anita Hjalmarsson 
2019-01-21  2019-01-18   2019-01-21 
      
   

          

Vision   DIK  Kommunal 

 

 

Anette Wigertson  Håkan Nilsson Eva Nilsson 
2019-01-21   2019-01-18  2019-01-21 
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