
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 16 mars 2023, kl. 13.00-15.00 
Plats: Sämsjön 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

Sveriges Lärare Anneli Johansson 
Camilla Ström 

För Vårdförbundet Marianne Magnusson 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal Vänerväst 

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson / handläggare, Beatrice Elfström / HR 

§ 1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade 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
Rekrytering kring rektor för Altorpskolan fortsätter. Rekrytering pågår på
ekonomikontoret kring controller, intervjuer sker löpande.

- Medarbetarenkät / Handlingsplaner
Handlingsplaner ska vara upprättade under mars månad för sammanställning.

- Uppdatering projekt Altorp
Upphandling går enligt plan, projektledare, arkitekt och övriga inblandade jobbar
aktivt med uppdraget. I nuläget pågår planering för genomförande av etapper och
första etappen planeras att påbörjas under augusti månad.

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 27 mars 2023

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 27 mars 2023

- Förvaltningschefen informerar
- Byggprojekt Altorpskolan
- Uppföljning av karaktärsämnen på gymnasiet
- Söktrycket inför läsåret 23/24 på gymnasieskolan
- Månadsuppföljning 2023-02-28
- Investeringsäskanden 2024-2026 Bildningsnämnden
- Effektiviseringsförslag 2024-2026
- Driftsäskande 2024-2026
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- Revidering av regler och avgifter för förskola och fritidshem
- Plan- för studie- och yrkesorienterande verksamhet
- Revidering av kontaktpolitiker för bildningsnämnden 2023-2026
- Val av ledamot i funktionshinderrådet
- Samfond 1. Årsredovisning 2022

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul

Organisation 23/24 
Personalplanering/tjänstefördelning pågår i enheterna inför läsår 23/24. 
Finns behov av rekrytering får rektorerna annonsera efter att förvaltningsövergripande 
personalplanering är genomförd i ledningsgruppen. 

Genomgång av handlingsplan HÖK -21: 
- Erbjuda mentor för nyanställda
- Behov av fler utbildade handledare / VFU-studenterna
- Utbildning kring lönebildning för rektorer samt fackliga ombud
- Dialog kring dokumentet avstämningsperioder

§ 6. Ekonomi

Budget – resultat 2022, vad innebär 2023 för oss? 
Controller deltog inte på mötet. 

§ 7. Övriga frågor
- Till nästa FSG presentera vad det skulle kosta att erbjuda gratis lunch till våra VFU-
studenter.
- Mer information kring nya fackförbundet Sveriges Lärare kommer under våren.

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

Nästa möte. 

Datum: 2023-05-04 

Herrljunga 2023-03-16 

Vid protokollet 
Birgitta Fredriksson 
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Justeras 
För arbetsgivaren 

____________________________________ 
Annica Steneld 
2023-03-16 

Sveriges Lärare Vision Sveriges Lärare

Camilla Ström Anette Wigertson Anneli Johansson 

Vårdförbundet 

Marianne Magnusson 
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