
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

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

För LR Anneli Johansson 
Lärarförbundet Camilla Ström 

Katarina Ölvebo 
För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet Anita Hjalmarsson 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal Philip Johansson 

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson Handläggare, Charlotte Gustafsson HR.  

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

§ 2. Justering av föregående protokoll

§ 3. Information:

-Våra verksamheter
Beslut att huvudmannen fick fatta beslut gällande fjärr-/distansundervisning i våra
verksamheter med syfte att bidra till minskad smittspridning i samhälle och
skolområde. Frågor kring användande av munskydd och visir sker med respektive
rektor/enhet. Fortsatt låg smittspridning i Herrljunga kommun. Uppdaterad
information vad gäller nya riktlinjer om smitta i hemmet finns att läsa om på
Herrljunga kommuns hemsida. Gymnasieskolan börjar från och med v. 4 öppna upp
för undervisning i grupper och växelvis.

-Coronapandemin,.
Bildningsförvaltningens skolsköterskor står till förfogande att bistå socialförvaltningen
med vaccinering för brukare i hemtjänsten.

• Ny verksamhetschef för biblioteket – Marie Eriksdotter börjar i mitten av april 2021
och kommer att arbeta tillsammans med nuvarande chef innan hon avslutar sin tjänst.
Ny rektor för särskolan/verksamhetschef för elevhälsan, Anna Wetterbrandt har börjat.

• Aktuella byggprojekt i Bildningsförvaltningen
Om- och tillbyggnaden av Ods skola och förskola försenas på grunda av upptäckt
fuktskada i gamla skolhuset.
Mörlanda, följer sin tidsplan.
Horsby, ny matsal är invigd och tagen i bruk, etapp tre är startad med ombyggnad av
tidigare matsal och andra lokaler intill.
Altorpskolan, projektdirektiv är under upprättande.
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• Status kommande lönerevision 

Tidsplan för löneöversyn 2021 ej satt men bedömningssamtal är påbörjade. 
• Pågående rekryteringar 

Finns behov av förskollärare och lärare inom flera verksamheter. 
En kuratorstjänst om 100 %. 

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 1 februari 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 1 februari 2021 

- Presentation av ny handläggare barn och omsorg, Anna Efraimsson 
- Reviderad ledningsorganisation för bildningsförvaltningen 
- Driftsäskande 2022-2024 för bildningsnämnden 
- Investeringsäskande 2022-2024 för bildningsnämnden 
- Behovsanalys av förstudie på Altorpskolan 
- Information om, Öppna jämförelser grundskola 2020 
- Information om uppföljningsbeslut efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

Herrljunga kommun 
- Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av 

elevhälsan 
- Revisionens granskning av upphandling och inköp inom bildningsnämnden 
- Information om tillhandahållande av blöjor i förskolan 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschef informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelanden 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 

Genomgång SAM-årshjul för FSG 2021. Förslag att flytta skyddsronderna till hösten 
beslutades och godkändes. Utifrån att parterna är överens och arbetsgivaren har uppfyllt sin 
samverkansskyldighet i ärendet.  

§ 6. Ekonomi 

• Personalekonomisk uppföljning 2020 
Årsuppföljningarna följer från den 1 december 2019 till 30 november 2020. 
Långtidsfrånvaron har minskat inom hela förvaltningen. 
Antal pågående rehab-ärenden har minskat.  
Korttidsfrånvaron har ökat markant.  
Ersättning sjuklönekostnader-utifrån pågående pandemi får Herrljunga kommun 
ersättning för sjuklönekostnader för 2020 från staten. 
Antal arbetade timmar-övertid och fyllnadtid har minskat. 
 

• Driftsäskande 2022-2024 
Ökade IT-kostnader 
Utveckla kulturskolan 
Utökat behov av tilläggsbelopp 
Lovskola åk 6-9, till obligatorisk lovskola på sommaren 
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Ökade krav på fritidshem, för att kunna erbjuda personal att kunna studera och få en 
legitimation. 
Utökat KAA, Kommunala aktivitets ansvaret, för ungdomar mellan 16-20 år. 
Utökade hyreskostnader med anledning av utbyggnad samt nyrenoverade lokaler. 
 

§ 7. Övriga frågor 

LR och Kommunal lyfter att de upplever en problematik gällande psykosocial arbetsmiljön på 
Altorpskolan utifrån att återgå till ”vanlig undervisning” närundervisning och att flera i 
personalen känner oro utifrån smittspridning. Bildningschef förtydligar att syftet med 
åtgärden fjärr-/och distansundervisningen var till att bidra till att minska smittspridningen 
efter julledigheten och att man följer regeringens riktlinjer i frågan.   
 

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

Nästa möte i FSG 
25 februari 2021 

 

Herrljunga 2021-01-21 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2021-01-21 

 

 

 

LR  Lärarförbundet  Kommunal 
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Anneli Johansson Camilla Ström  Philip Johansson 
2021-01-21  2021-01-21   2021-01-21  

      
  

DIK  Vårdförbundet  Vision 

 

    

Håkan Nilsson Anita Hjalmarsson  Anette Wigertson 
2021-01-21  2021-01-21   2021-01-21 
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