
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 13.00-15.00 
Via Teams 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR Anneli Johansson 
Lärarförbundet Camilla Ström 

Katarina Ölvebo / deltog del av mötet 
För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet --------------------- 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal ---------------------- 

Övriga närvarande: Erik Thaning Utvecklingsledare, Birgitta Fredriksson Handläggare 
Charlotte Gustafsson HR. 

§ 1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Justering av föregående protokoll
Protokollen finns i kommunens växel för signering och påskrift.

§ 3. Information:

- Våra verksamheter
För någon enhet är arbetsbelastningen ansträngd vilket har inneburit att extra insatser tillsätts.

- Coronapandemin
Inom kort kommer information gå ut till samtliga enheter för elever åk. 6. Start för åk 6/
elever Horsbyskolan är torsdag 28 oktober.

-Utvecklingslärare
De personer som har anställts som utvecklingslärare behåller sin profession, men inga nya
tjänster kommer tillsättas.

- Förslag arbetsår 2022/2023 för uppehållsanställda

- Förslag kalendarium 2022 för FSG

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 8/11

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 8 november 2021

- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret KAA
- Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-09-30
- Svar till revisionen inför ansvarsprövning
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- Sammanträdesplan 2022 för bildningsnämnden 
- Uppföljning av anmälningar om kränkande behandling 2020/2021 
- Rekommendation från Boråsregionen gällande regional överenskommelse för 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
- Avvikelserapportering – elevhälsans medicinska del 
- Information om verksamheternas systematiska kvalitetsarbete 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Altorpskolan 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Altorp Grundsärskola 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Innerby 
- Redovisning av byggprojekten i Mörlanda och Horsby 
- Redovisning av byggprojekten i Od 
- Förvaltningschefen informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelanden 

 
 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 

- HÖK -21 
Första område att arbeta kring är lärares arbetstid. Rektorerna som bjuds in i arbetet är 
Christer Wetterbrandt och Thereze Gunnarsson samt representanter för LR, Anneli 
Johansson och Lärarförbundet, Camilla Ström. Vi arbetar utifrån fyra 
begränsningsperioder för lärare som omfattas av ferieanställning. 

- Kom -Kr 
Syftar till kompetensutveckling för att förebygga kompetensbrist inom kommunal 
verksamhet. För att lättare bli anställningsbar. Ett treårigt avtal finns idag angående de 
medel som vi har tillgång till. Vid nästa FSG kommer vi samverka kring vilka insatser 
vi ska samlas kring.  
 

§ 6. Ekonomi 

- Budgetarbetet i enheterna 
Controller bokar tider med samtliga chefer och rektorer kring arbetet med detaljbudget 
i respektive enhet.  

§ 7. Övriga frågor 
-Upprätta en innervägg mellan cafédelen och utställningsdelen på kulturhuset våning 2 för att 
kunna använda båda utrymmena parallellt. (Denna fråga lyftes i CSG men skickades vidare 
till FSG). Frågan flyttas vidare till kulturhuset, bibliotekspersonalen och de fackliga 
företrädarna. 

-Draftit: Vem är ansvarig för att utreda ärendena som anmäls där? Kan rektor delegera? 
Svar: Ja, rektor kan delegera ansvaret för utredningen till ansvarig lärare mellan elev till elev, 
dock är rektor alltid ansvarig för att utredning kommer till stånd. 
 

§8. Beslut 
Samverkansgruppen beslöt att godkänna sammanträdesplanen för år 2022. 
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Med tillägg att då sammanträdesdagar för FSG är samma dag som CSG, flyttas tiden till 
12.00-14.00. 
Samverkansgruppen beslöt att godkänna förslag på arbetsår för uppehållsanställda. 

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

Nästa möte i FSG 
2 december 2021 

 

Herrljunga 2021-10-21 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2021-10-21 

 

 

Lärarförbundet Vision   LR  
   

 

Camilla Ström Anette Wigertson  Anneli Johansson 
2021-10-21  2021-10-21   2021-10-21 

      
  

 

DIK     

 

Håkan Nilsson    
2021-10-21                                                
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