
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 23 februari 2023 kl. 13.00-15.00 
Plats: Sämsjön 

Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

Sveriges Lärare Anneli Johansson 
Camilla Ström 
-------------------- 

För DIK Anna Linderoth 
För Vårdförbundet -------------------- 
För Vision  Anette Wigertsson 
För Kommunal Vänerväst --------------------- 

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson Handläggare, Gabrielle Ek Controller, Beatrice 
Elfström HR,  

§ 1. Mötet öppnas
Bildningschef hälsar välkommen och öppnar mötet.

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

§ 3. Information:

- Våra verksamheter: rekryteringsprocess rektor Altorpskolan startar, intervjuer är bokade.

- Altorpskolan / byggprojekt: fortlöper enligt plan.

- Avstämning enheterna Eriksberg/Od, Eggvena/Hudene
Rektorerna har i uppdrag att föra dialog i sina enheter utifrån respektive Risk-och
konsekvensanalys inför att förändringen genomfördes. Återkoppling genom rektorer och
fackliga representanter till FSG. Ökad administrativ tid har varit en åtgärd from ht-22 till
befintlig skoladministratör.

- Organisation 23/24 – tjänstefördelning
Samtliga enheter startar processen att planera för kommande läsår 23/24 och ser över sin
organisation. Punkten personalplanering lyfts på LG den 21 mars.

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 27 februari 2023

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 27 februari 2023

- Förvaltningschefens information
- Verksamhetsberättelse 2022-12-31 för bildningsförvaltningen
- Ombudgetering investeringar 2022 för bildningsförvaltningen
- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansavaret (KAA),

andra halvåret 2022
- Tillsyn över fristående förskola – Påskliljan 2022
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- Internkontroll per 2022-12-31 för bildningsnämnden 
- Initiativärende gällande samverkan om modersmålsundervisning 

 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 
 
  Medarbetarenkäten, arbetet med fokusområden pågår. 

  Lönerevision, förhandlingarna är inte klara.    

KIA, jämförelse av händelser, olycksfall, tillbud, färdolycksfall och arbetssjukdom för 
perioden januari 2022 och 2023 presenterades. Sammantaget har 187 händelser med 
händelsetyp ovan rapporterats. Bättre information kring olycksfall och tillbud kommer tas 
fram i form av lathund och tydligare information till nyanställd personal behövs.  

§ 6. Ekonomi 

Budget 
Bokslut för 2022, ett litet plusresultat för hela förvaltningen.  

För budgetåret 2023 fick samtliga förvaltningar en anpassning/effektivisering om 0.9 % vilket 
innebär 2 500 tkr för bildningsförvaltningen. Detta har tagits övergripande på förvaltningen - 
inga förändringar i chef/rektors budget för 2023 - då den redan var fördelad. 
 

§ 7. Övriga frågor 
Vision lyfter frågan kring oro från administratörer över implementering kring nytt digitalt 
elevregister, Schoolsoft. En tidsplan kommer tas fram tillsammans med Skolsoft, 
projektledare, It-chef samt administratörsgrupp. Utifrån denna plan får vi sedan ta beslut kring 
ev behov av stöd/personaltimmar under implementeringsfasen. 
 

§ 8. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 

Nästa möte i FSG 
16 mars 2023 i Sämsjön 

 

Herrljunga 2023-02-23 

Vid protokollet 
Birgitta Fredriksson 

 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2023-02-23 
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Sveriges Lärare      Vision   Sveriges Lärare
  

 

Camilla Ström      Anette Wigertson  Anneli Johansson 

 

      

Dik 

      

Anna Linderoth   
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