Meddelande 1
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG

Torsdagen den 17 september 2020 kl. 14.00-15.00
För Bildningsförvaltningen

Annica Steneld

För LR
Lärarförbundet

Anneli Johansson
Camilla Ström
Katarina Ölvebo
Håkan Nilsson
Anita Hjalmarsson
Anette Wigertsson
Philip Johansson

För DIK
För Vårdförbundet
För Vision
För Kommunal

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson Handläggare, Håcan Lundqvist Controller, Charlotte
Gustafsson HR.
§ 1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Justering av föregående protokoll
§3. Information:








Delårsrapport 2020-08-31
Controller presenterar delårsrapport per den 31 augusti 2020 för bildningsnämnden,
enligt utfall/prognos för nämnden presenteras ett överskott om 6 214 tkr. För helåret är
prognosen ett överskott om 3 950 tkr.
Budget 2021
Controller presenterar ramtilldelningen 2021för bildningsnämnden. Ramförändring i
budget 2020-2021, om ca. 2 000 tkr. Fördelningsprinciper i budget styrs av antal
barn/elever, täckning för fasta kostnader så som hyror, städ, vaktmästeri, kost, kapital,
Uppräkning barn- och elevpeng, Uppräkning programpeng, uppräkning löner samt
omfördelning och prioriterade områden.
Personalekonomisk uppföljning, sjukfrånvaron i delårsrapport per den 30/6 var 6,9 %.
Uppföljning av arbetade timmar, fyllnadstid och övertid.
Förslag läsårstider 2021/2022
Läsårstiderna presenterades för samverkansgruppen. Beslut fattas av
bildningsnämnden 28 september.
Pågående rekryteringar organisation 2020/2021
Intervjuer av Elevhälsochef/rektor särskolan är genomförda och går vidare till
intervjuomgång två, referenstagning och tester med två kandidater.

§ 4. Dialog
BN 2020-09-28, genomgång av handlingarna
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Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021.
Rapportering av ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar till SCB.
Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden.
Resursfördelningsprinciper 2021.
Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden.
Interkontrollplan 2021 för bildningsnämnden.
Fastställande av läsårstider 2021/2022.
Uppföljning av måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem vårterminen
2020.
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt.
Information om elevhälsans lokaler i Od och Eggvena.

Bildningschefen går igenom kommande ärenden till Bildningsnämnden. Samtliga för FSG
relevanta ärenden har föredragits och är godkända inom samverkan.
§ 5. Arbetsmiljö







Pågående arbete handlingsplan – medarbetarenkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete och
handlingsplan samt undersökning utifrån HÖK18.
Tidsplan är satt och arbetet pågår i arbetslagen. I september ska handlingsplanen
beslutas i LSG, i december presenteras handlingsplanen för FSG för vidare till CSG.
IT-situation Kunskapskällan
Distansundervisning har fortsatt under höstterminen i viss utsträckning.
Nuläge – corona
Aktuell information läggs kontinuerligt ut på Herrljunga kommuns hemsidan. Det är
varje medarbetares skyldighet att hålla sig uppdaterad om det aktuella läget.
Förvaltningsledningen har gått ifrån stabsläge.
SAM-årshjul
För september ska rutinen gällande tillbud för tillbud och arbetsskada, KIA gås
igenom på APT.
Händelserapport gällande tillbud, olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom för
tiden 2019-09-01 – 2020-08-31 presenterades. Alla olycksfall ska anmälas till
Försäkringskassan, enkelt i slutsteget på anmälan i KIA. Det är arbetstagarens ansvar
att anmäla själv till AFA försäkring för eventuell ersättning.
Anmäl psykosociala situationen gällande IT-situationen vi upplever i våra
verksamheter nu.

§ 6. Övrigt



Med anledning av det ekonomiska läget bekostar inte bildningsförvaltningen gratis
lunch för VFU-studenter som gör sin praktik i våra verksamheter.
FSG-protokollen läggs ut på Komnet.
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§ 7. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte i FSG
15 oktober 2020 kl. 13.00-15.00

Herrljunga 2020-09-17

Vid protokollet
Birgitta Fredriksson

Justeras
För arbetsgivaren

____________________________________
Annica Steneld
2020-09-17

LR

Lärarförbundet

Kommunal

Anneli Johansson
2020-09-17

Camilla Ström
2020-09-17

Philip Johanson
2020-09-17

DIK

Vårdförbundet

Vission

Håkan Nilsson
2020-09-17

Anita Hjalmarsson
2020-09-17

Anette Wigertsson
2020-09-17

