
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 29 september 2022 kl. 13.00-15.00 
Plats Sämsjön 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR -------------------- 
Lärarförbundet Camilla Ström 

Katarina Ölvebo 
För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet Marianne Magnusson 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal Anna Ågestedt 

Övriga närvarande: Erik Thaning Utvecklingsledare, Charlotte Gustafsson HR, Birgitta 
Fredriksson Handläggare, Gabrielle Ek Controller (digitalt).  

§ 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:

Uppdatering

- Våra verksamheter
Krisberedskapsvecka under v. 39, frukost och mellanmål på förskola och fritids
serveras som vanligt. Lunch enligt matsedel för v. 39.
Nya enheterna Eggvena/Hudene samt Eriksberg/Od fungerar väl.

- Medarbetarenkät 2022
Under v. 41-42 skickas enkäten ut till samtliga månadsanställda (som varit anställd
minst 3 månader från då urvalet skapades). Årets medarbetarenkät skiljer sig från
tidigare år på så vis att den är omgjord med nya frågor och frågeområden samt att ett
nytt enkätsystem används (Esmaker).

- Medarbetarsamtal pågår i verksamheterna.
- I dagsläget har det anlänt 5 personer från Ukraina. Herrljunga kommun har anvisning

om 20 personer.
- Förtydligande protokollhantering för FSG

Protokoll med bilagor läggs ut på KomNet när samtliga representanter har återkopplat
och signerat protokollet digitalt. Kallelse till FSG läggs i digital bokning.
Kommunal framhåller att man anser att protokollen även ska ligga i en separat
mappstruktur på servern då man gör så på CSG och Socialförvaltningens FSG.
Arbetsgivaren anser att det upplägget endast innebär dubbel administration när
protokollen går att finna på KomNet och hänvisar därmed för tillgång till justerade
protokoll samt bilagor framöver.
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- Kvalitetsdialog med nämnd och ledningsgrupp
Den 3 oktober, samtliga rektorer/verksamhetschef presenterar sina verksamheter.

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 3 oktober 2022

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 3 oktober 2022

- Information om elevantal vid Kunskapskällan läsåret 2022/2023
- Programutbud vid Kunskapskällan läsåret 2023/2024
- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
- Redovisning av genomlysning av bildningsförvaltningen från KPMG.
- Delårsrapport per 2022-08-31 för bildningsnämnden
- Resursfördelningsprinciper 2023
- Uppföljning av interkontroll per 2022-08-31 för bildningsnämnden
- Internkontrollplan 2023
- Uppföljning av skolnärvaro läsåret 2021/2022
- Uppföljning av anmälan om kränkande behandling samt olycksfall och tillbud läsåret

2021/2022
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
- Förvaltningschefen informerar
- Redovisning av delegationsbeslut

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul

HÖK-21  -  Vi följer befintlig handlingsplan. 

Rutin skyddsrond 
Förslag på uppdatering av rutin för skyddsrond har tagits fram av HR efter avstämning med 
HSO Lärarförbundet, ledningsgruppen samt fastighetschef. Förslaget har skickats som 
underlag till dagens möte och HR går igenom rutinen för eventuell input från FSG. FSG 
beslutar att godkänna den uppdaterade rutinen. Rutinen läggs som bilaga till dagens protokoll. 
Rektor/enhetschef är ansvarig för att skyddsombud informeras om uppdaterad rutin.   

Olycksfall och tillbud 
På senaste FSG visades rapport gällande olycksfall/tillbud och till dagens möte har FSG fått 
rapporten skickad till sig för eventuella följdfrågor. Inga ytterligare frågor gällande rapporten 
ställs.  

§ 6. Ekonomi

Personalekonomisk uppföljning redovisades inom sjukfrånvaron, personalförsörjning, samt 
andel heltidsanställda. 
Sjukfrånvaron för delåret redovisades, antalet korttidstillfällen har ökat marginellt medan 
långtidsfrånvaron är oförändrad i förvaltningen.  

§7. Beslut

Samverkansgruppen beslutar att godkänna den nya rutinen gällande skyddsrond.

§ 8. Övriga frågor
- Hur går det med rutinen kring simundervisningen?
Ny rutin kring simundervisningen är framtagen i samverkan med rektorer och personal i
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simhall. Nu godkänd av rektorerna och simhallspersonal. Rutinen läggs som bilaga till 
protokollet. 

- Nuläget kring I-pads till F klass-åk3 och hanteringen av dem eller brist på hantering?
I-pads är beställda och fördelas till enheterna efter att de är stöldmärkta procentuellt utifrån
elevantal på enheterna. Fördelningen på antal I-pads är en på tre elever.

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

Nästa möte i FSG 
27 oktober 2022 i Sämsjön   OBS! tid 09.00-11.00 

Herrljunga 2022-09-29 

Vid protokollet 
Birgitta Fredriksson 

Justeras 
För arbetsgivaren 

____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-09-29 

Lärarförbundet Vision Kommunal 

Camilla Ström Anette Wigertson Anna Ågestedt 
2022-09-29  2022-09-29  2022-09-29 

DIK Vårdförbundet 

Håkan Nilsson Marianne Magnusson 
2022-09-29  2022-09-29  
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