
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 23 september 2021, kl. 13.00-15.00 
Via Teams 
 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 
För LR   Anneli Johansson 
Lärarförbundet  Camilla Ström 
     
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  --------------------- 
För Vision   Anette Wigertson 
För Kommunal  ---------------------- 
 

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

LR:s representant var endast närvarande under § 5 Arbetsmiljö, vid dagens möte. 

 

§ 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 
Inför läsåret 2021/2022 har vi två nya rektorer på plats, Therese Doczi, rektor på Molla skola 
och Mörlanda skola, Peter Niemelä, rektor på Horsby 4-6 samt biträdande rektor Ann-Sofie 
Gustavsson, Ods skola.    

- Coronapandemin 
Fortsatt samverkan med Närhälsan för vaccinering och gurgeltester. I dagsläget har 
smittspridningen i Västra Götaland minskat. Dialog kring vaccinering barn 12-15 år pågår. 
Inga beslut kring kommunernas hantering av detta ännu. 

-Byggprojekt i förvaltningen 
Od - sista slutbesiktning i oktober.  
Mörlanda - framskrider enligt tidsplan. 
Horsby - går in i sista fasen. 
Altorp - ett startbesked är under utredning. 

- Förslag på nya timlöner  
Justerade timlöner är framtagna för personal som arbetar inom vikariebemanningen för 
barnomsorg/skola och fritidsverksamhet. Gäller när personal börjar i Bemanningen.  
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§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 4/10 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 4 oktober 2021 

- Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden 
- Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassningar per 2021-08-31 
- Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 
- Interkonttrollplan 2022 för bildningsnämnden 
- Information om Kulturskolans utbud och kösituation 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Altorpskolan 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Kunskapskällan 
- Information om slutrapport av förstudie om Altorpskolan 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning Altorp Grundsärskola 
- Inriktningsbeslut kring utökning av grundsärskola 
- KS/KF Reviderat samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregion 

Sjuhärads kommunalförbund 
- Information av resultat, årskurs 6, årskurs 9 och Kunskapskällan årskurs 3, Vt 2021 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschefen informerar 

 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 

- Personalekonomisk uppföljning 
HR redogjorde för sjukfrånvaro, arbetare-mertid/övertid och personalkostnader för 
delåret. Nytt på uppföljningen är timvikariekostnaderna och andel behörig personal. 
 

- Lärare arbetstid 
Tydliggörande kring lärares arbetstid: 
 
• I Bildningsförvaltningen i Herrljunga kommun ersätts inte ferieanställd personal 

med extratid/övertid när de inom sin reglerade arbetstid ersätter kollegor på 
lektioner/möten. 

• Behöver schemat av reglerad arbetstid justeras ska detta göras med två veckors 
varsel till medarbetaren. 

• På kompetensutvecklingsdagar utgår den egna individuella reglerade arbetstiden. 

LR reserverar sig kring formuleringen på första punkten.  
 

- Medarbetarsamtal 
Pågår inom förvaltningen på respektive enhet. 
 

- HÖK -21 
Lärarförbundets representanter i FSG samt från tidigare styrgruppen HÖK-18 erbjuds 
att deltaga på föreläsning från SKR, 15/10 ang HÖK-21.  
Fokusområden för HÖK-21 arbetet: Lärares kompetensutveckling, löneutveckling, 
arbetsmiljö, arbetstid 
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§ 6. Ekonomi 

- Delårsrapport 2021-08-31 
Annica redovisade Delårsrapporten per den 31/8. 
 

- Bildningsnämndens uppföljningsrapport                                                                          
Dialog kring omfattningen av personalkostnad, lokal, kost, pedagogiskt material i våra 
olika pedagogiska verksamheter – utifrån tabeller i rapporten. 
 
 

§ 7. Övriga frågor 
   - Lärarförbundet: dokumentation av barns närvaro/frånvaro i fsk 1-5 år 

§8. Beslut 
Inga beslutsärenden till protokollet 

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

Nästa möte i FSG 
23 september 2021 

 

Herrljunga 2021-10-21 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2021-09-23 
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Lärarförbundet Vision LR 

Camilla Ström Anette Wigertson Anneli Johansson 
2021-09-23  2021-09-23  2021-09-23 

DIK 

Håkan Nilsson 
2021-09-23  
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