
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 13.00-15.00 
Via Teams 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR Anneli Johansson 
Lärarförbundet Camilla Ström 

Katarina Ölvebo 
För DIK --------------------- 
För Vårdförbundet --------------------- 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal Philip Johansson Klodzinski 

Övriga närvarande: Erik Thaning Utvecklingsledare, Birgitta Fredriksson Handläggare, 
Charlotte Gustafsson HR, Carolina Forsberg HR, Håcan Lundqvist controller. 

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

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

§ 3. Information:
-Våra verksamheter
Under vecka 8 har undervisningen på Altorpskolan genomförts via fjärr-och
distansundervisning, Kunskapskällan fortsätter undervisning i små grupper enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Skolsköterskor har bistått med hjälpt till vaccinationer av covid-19.
Fortsatt reglerad verksamhet för öppna förskolan, bibliotek samt kulturskolan.
Läsårstider för läsåret 2022/2023 presenterades för samverkansgruppen. Beslut fattas av
bildningsnämnden den 1 mars.
Pågående rekryteringar. Annons gällande rektor, Molla/Mörlanda kommer inom kort
publiceras.
Kuratorstjänsten på Horsbyskolan är tillsatt, rekrytering av en skolsköterska inleds inom kort.

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 1 februari
Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 1 mars 2021

- Information om antagningsstatistik vid Kunskapskällan
- Begäran om yttrande till JO gällande klagomål vid Kunskapskällan
- Gemensamt bibliotekssystem inom Sjuhärad
- Prissättning av tjänster inom biblioteksverksamheten
- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Verksamhetsberättelse 2020 för bildningsnämnden
- Ombudgetering av investeringsmedel 2020 för bildningsnämnden
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- Prislista för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 2021 
- Uppföljning av internkontroll 2020 
- Läsårstider 2022/2023 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschef informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelanden 

 
§ 5. Arbetsmiljö  
Carolina Forsberg, HR, redogjorde för övergripande rutin för ”Underlaget för tillvägagång för 
anmälan av allvarliga tillbud gällande smittspårning för covid-19”. 
 
§ 6. Ekonomi 
Bokslut / Controller 
Ekonomisk redogörelse för bokslutet för 2020. Bildningsförvaltningen visar ett överskott om 
ca 4 300 tkr.  
 
Statsbidrag – Likvärdig skola 
Herrljunga kommun har fått tilldelats en ram från Skolverket om 5 874 352 kr, gällande 
statsbidraget för Likvärdig skola. Bildningsförvaltningen har rekvirerat hela bidraget. I planen 
för likvärdig skola lyfts konkreta åtgärder fram om högre måluppfyllelse, prioriterade 
utvecklingsområden på både enhetsnivå och huvudmannanivå. 
 
§ 7. Beslut 
Rutinen gällande ”Underlaget för tillvägagång för anmälan av allvarliga tillbud gällande 
smittspårning för covid-19” presenterades. Utifrån att parterna är överens och arbetsgivaren 
har uppfyllt sin samverkansskyldighet i ärendet godkändes den övergripande rutinen. Fackliga 
parter är eniga med arbetsgivaren gällande riskbedömningen och dess åtgärder. Dokumentet 
biläggs till protokollet. 
 
§ 8. Övriga frågor 
Redogörelse för antalet elever på skolskjutsarna till Altorpskolan. 
Fråga kring extra medel i form av ”skolmiljarden” ska riktas till extra stödåtgärder till 
samtliga skolenheter i form av extra stöd till elever som riskerar att inte nå målen.  
 
§ 9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  
 
Nästa möte i FSG 
18 mars, 2021 
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Herrljunga 2021-02-25 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2021-02-25 

 

 

 

LR  Lärarförbundet  Kommunal 
  
   

 

Anneli Johansson Camilla Ström  Philip Johansson 
2021-02-25  2021-02-25   2021-02-25  

       

  

Vision 

 

 

Anette Wigertson                                                                                                                            
2021-02-25                                                
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