
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 20 januari 2022 kl. 13.00-15.00 
Via Teams 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

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

Katarina Ölvebo 
För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet --------------------- 
För Vision  Anette Wigertsson 
För Kommunal --------------------- 

Övriga närvarande: 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:

Uppdatering

- Våra verksamheter
Mycket stor smittspridning i alla våra verksamheter. Sammanslagning av klasser och
avdelningar på alla enheter. På någon förskola har beslutats att 15-timmarsbarnen inte
kan vara i verksamhet för närvarande. Under v. 3-4 åker inga elever till andra enheter
för slöjd, idrott, språkval och hem-och konsumentkunskap.

- Coronapandemin
Utifrån information från Smittskydd smittspårar vi inte i dagsläget då vi inte har några
gurgeltester kvar, testerna används i första hand till vårdpersonal.

Aktuella byggprojekt i Bildningsförvaltningen 
Nu startar byggprojektet Altorpskolan, projektplanen startar nu, ärendet kommer med på 
bildningsnämnden den 31 januari och därefter i tekniska nämnden. Referensgruppen startar 
sitt arbete. Upphandlingen läggs ut under april månad, med planerad tilldelning i september. 
Byggstart under oktober/november. Projektet i Od är i stort helt klart. I Mörlanda 
förskola/skola flyter byggprojektet på enligt schema. 

Status kommande lönerevision 
På grund av coronapandemin och sjukdom har anstånd begärts för lönesamtalen. 

Pågående rekryteringar 
Rektorsrekrytering för Horsby 4-6, ytterligare två personer tas med i steg 2 för. Återkoppling 
med fackliga representanter fredag 21 januari. 
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Medarbetarenkäten 
Resultat av medarbetarenkäten är sammanställd och rapporterna har sänts ut till rektorerna. 
Resultatet kommer presenteras på kommande APT. Utifrån rådande förhållanden förskjuts 
arbetet med vidare arbete och handlingsplaner. Svarsfrekvens inom kommunen är 72 % och 
för bildningsförvaltningen är svarsfrekvensen 80 %.  

 

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 31 januari 2022 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 31 januari 2022 

- Redovisning av verksamhetsuppföljning för Ytterby förskoleområde 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning för Fyrskolorna 
- Information om Vårgårdas genomlysning gällande utökning av el- och energiprogram 
- Förändrade öppettider för biblioteken i Herrljunga kommun 
- Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-11-30 
- Driftsäskanden 2023-2025 
- Investeringsäskanden 2023-2025 
- Äskande om investeringsmedel för solskydd 2022 
- Resursfördelningsprinciper 2022 
- Prislistor 2022 
- Utredning gällande utökning av central grundsärskola 
- Val av ordinarie ledamot och ersättare till Herbert Carlssons minnesfond 2022 
- Kvalitetsrapport gällande måluppfyllelse inom grundskola, fritidshem och 

grundsärskola läsåret 2020/2021 
- Kvalitetsrapport över gymnasieutbildningen i Herrljunga kommun 
- Information om ledningsorganisation 
- Information gällande Kunskapskällan 
- Information om projektdirektiv för Altorpskolan 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschefen informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelanden 

 
 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 
 
I maj månad finns en ny punkt i underlaget för Medarbetarsamtal; Våld i nära relation,  

- Rutiner för arbetsmiljörond 
- Organisation 22/23 

Ledningsorganisation presenterades. Information på aktuella enheter och LSG och i 
Bildningsnämnden under januari. Beslut och RSA på FSG den 24 februari. Beslut på 
Bildningsnämnden den 28 februari. 

- HÖK -21  
Nästa möte gällande lönestrukturer har fått flyttas fram på grund av sjukdom. 
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§ 6. Ekonomi 

 Presentation av bildningsnämndens driftsäskanden för tiden 2023-2025. 
 
 

§ 7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

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

Nästa möte i FSG 
14 februari 2022 

 

Herrljunga 2022-01-20 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-01-20 

 

 

Lärarförbundet Vision     
   

 

Camilla Ström Anette Wigertsson 
2022-01-20  2022-01-20    

 

 

DIK     

 

Håkan Nilsson 
2022-01-20      
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