
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 18 januari 2018 
 
För LR   Thobias Eriksson, Helén Borhammar 
Lärarförbundet  Rolf Aleryd, Lars-Ove Larsson 
För Kommunal  Eva Nilsson 
För DIK   ------------- 
För vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 
För Vision   Anette Wigertson 
För Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård 

Övriga närvarande: Charlotte Gustavsson (HR-specialist), Jonathan Arnljung (controller) och 
Birgitta Fredriksson (handläggare) 

 

§1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började med information och dialog ( se anteckningar i bilaga). 

§2. Justering av föregående protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 

§3. BN 2018-01-29, genomgång av handlingarna 
Handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2018-01-29 är genomgångna och informerade. 

 
§4. Budget 2018 
Inför BN:s budgetbeslut 29 januari redovisade bildningschef och controller de 
konsekvensbeskrivningar som har inkommit från fyra områden, Altorpskolan, Fyrskolorna, 
Innerby förskoleområde och Molla/Mörlanda. Förvaltningen har övervägt hur den lilla buffert 
som finns centralt, 175 tkr, bör hanteras och förvaltningens förslag är att konsekvenserna för 
ovanstående enheter kan hanteras vid respektive enhet och den centrala bufferten kvarstår. 
Facken har inget att invända mot förvaltningens förslag till beslut och budgetbeslutet togs i 
samverkan.  
 

§5. Dokument gällande legitimerad lärare som medbedömare 
Dokumentet gällande medbedömande lärare, dnr UN – 08/2018, korrigerades med textändring 
under rubriken modersmål. Därefter antogs dokumentet som tydliggör legitimerad lärares roll 
som medbedömare när obehörig lärare sätter betyg antogs.  
 

§6. Nästa möte i FSG 
Den 22 februari 2018 12.30 – 15.00 A-salen 

Detta FSG är flyttat till nytt datum  pga sportlov. 



 

§7. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Herrljunga 2018-01-18    

Vid datorn 
Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

____________________________________ 
Bodil Jivegård 2018-01-19 
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Anette Wigertson Eva Nilsson 

2018-01-22  2018-01-23       

     

 

   

   



   2018-01-18 

 

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 

 

Dag: Torsdagen den 18 januari 2018kl. 13.00 – 15.30 

Plats: B-salen 

 

Närvarande: Rolf Aleryd, Anita Hjalmarsson, Thobias Eriksson, Helén Borhammar,  
Lars-Ove Larsson, Eva Nilsson, Bodil Jivegård, Charlotte Gustavsson, Jonathan Arnljung, 
Birgitta Fredriksson. 

 

Information 

 Ett behov finns att ändra dag för kompetensutveckling vt -19 med anledning av att 
Nationellt Prov ligger utlagt den dagen. Kompetensutvecklingsdag 22 maj 2019 flyttas 
därför till den 14 maj.  

 
 Förslag på läsårstider 2019/2020, är informerade i samverkansgruppen och vid och inför 

mötet har inga behov av ändringar framkommit. Möjlighet kvarstår att lämna synpunkter 
som i så fall mailas in; dock senast 31 januari.  
 

 Bildningschefen gick igenom bemanningsprocessen med aktuella datum för läsåret 
2018/2019. Årligen anpassas Bemanningsrutinen för bildningsförvaltningen med aktuella 
datum och rutinen finns tillgänglig i K-mappen. Datum för att i samverkan hantera 
förvaltningens Ö/B = ev Överskott och Behov bokas in vid ett extra FSG den 29 mars kl. 
14.00-15.00 i A-salen. 
 

 Idag har 6 ansökningar inkommit till tjänsten som förskolechef Molla/Mörlanda. Sista dag 
för ansökan är 19 januari. Fackliga företrädare tas fram för att medverka vid intervjuer 
som planeras till 1 februari 15.00-17.00 i A-salen och 7 februari 15.00-17.00 i F-salen. 
Dessa datum bokas av Kommunal och Lärarförbundet.  
 

 Ledningsorganisation och rekrytering av rektor Altorpskolan, MBL §19 
En arbetsgrupp utses för att bidra med kloka perspektiv för Altorpskolans 
ledningsorganisationen och beslut om organisationen kommer att tas innan rekryteringen 
påbörjas. En representant från vardera LR, Lärarförbundet och Kommunal kallas till 
arbetsmöte den 31 januari kl. 16.00 och 8 februari kl. 13.00. Plats: bildningschefens rum.  

 



Dialog 

 Bildningsnämndens handlingar den 29 januari 2018. 
- Visning av Kunskapskällans arbete i 1:1 miljö 
- Information om Lyckan, förskola som öppnar och tar emot barn från och med 12 

februari. 
- Information om ombyggnation Horsby skola. Tilldelningsbeslutet av byggnationen 

överprövades till Förvaltningsrätten.  
- Tilläggsbudgetering 2018 utifrån risk-och konsekvensanalyser. Sammanställning 

gjord av Jonathan Arnljung.  
- Information om oroande frånvaro Altorpskolan,  
- Information om oroande frånvaro Mörlandaskolan 
- Plan för införande av 1:1 av digitala lärverktyg i Herrljunga kommun.   
- Öppna jämförelser 2017 – Grundskolan.  
- Revidering av delegationsordning för bildningsförvaltningen utifrån ny 

kommunallag 
- Förvaltningschefens information 

 
 

 HR-specialist Charlotte Gustavsson redovisade förvaltningens tankar kring att ta fram en 
riktlinje för Utbildningskontrakt. Förvaltningen har konstaterat att skolsverige har en 
omfattande lärarbrist och Högskolan har mycket få studenter som genomgår de olika 
utbildningarna då avhoppen är stora. I förvaltningen finns goda pedagoger som är 
obehöriga och har arbetat hos oss i flera år. Tanken är att genom ett utbildningskontrakt 
kunna ge framgångsrika obehöriga pedagoger möjlighet att läsa in en behörighet på deltid 
med en liten studielön. Detta kräver att förvaltningen tecknar avtal med var och en, då 
återbetalning blir aktuellt om anställningen i Herrljunga kommun avslutas i förtid. 
Förvaltningens avsikt är att fatta beslut (utifrån lämplighet och behov) och teckna avtal 
med den som kan vara aktuell. En del reflektioner fördes fram av fackliga företrädare och 
förvaltningen återkommer med ett kompletterat förslag på riktlinje för 
utbildningskontrakt.  

 

Fokus på Barn/Elever 

Personal 

 Löneöversyn 2018; Genomförande / förväntningar / funderingar 
Bedömningssamtalen är i full gång. Allt bedöms flyta på bra. 
 

 Dokument för tydliggörande gällande medbedömning.  
Ärendet hanteras i protokollet (2018-01-18). 

Arbetsmiljö 

 SAM-året 2018, fastställs som SAM-året såg ut för 2017. 
 Arbetsskador / tillbud, KIA (Kommunernas Information Arbetsskador/tillbud) 



Någon skola har börjat registrera i KIA. Utbildning i hanteringen har nått 
skyddsombud och chefer. Om någon är osäker går det att höra av sig till Veronica 
Rahm-Hertzman.  

Ekonomi 

 Ärendet hanteras i protokollet (2018-01-18). 
 
 

Övriga ärenden 

 Lärarförbundet lyfter frågan om hur det är planerat med arbetsplatser för lärarna när 
det gäller om och tillbyggnaden av Horsbyskolan. Bildningschefen svarar att det finns 
med inom helhetsplanen för Horbys ombyggnad. 

Beslut: 

Beslutsärenden i protokollet 

 

Nästa FSG 

22 februari 2018 12:30-15 i A-salen. 

OBS datum ovan är nytt! 

    Vid anteckningarna 
    Birgitta Fredriksson 
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