
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 02 juni 2022, kl. 13.00 
Plats: Sämsjön 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR Anneli Johansson 
För Lärarförbundet Camilla Ström 

För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet --------------------- 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal --------------------- 

Övriga närvarande: Erik Thaning (Utvecklingsledare), Charlotte Gustafsson (HR), Gabrielle 
Ek (Controller).  

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

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

§ 3. Information:

Uppdatering
- Ukraina

Från 1 juli har kommunen ansvaret för mottagande av flyktingar från Ukraina. 25 är aktuella för 
Herrljungas del. I dagsläget har vi tagit emot 18.  

- Våra verksamheter
Från och med 2022-08-01 övergår vi till en ny organisation kring Fyrskolan och Ytterby
verksamheter.
Intervjuer planerade för systemförvaltare.
En tf lösning under ht-22 är aktuell för verksamhetschef biblioteket/kulturhus.

Aktuella rekryteringar 
- Tillsättning förstelärare 22/23

En AVA tillsättning av förstelärare ett år. Malin Bergdahl vid Kunskapskällan.

Genomlysning KPMG 
Bildningsnämnden har fått medel för att genomföra en genomlysning av den pedagogiska 
verksamheten och strukturer i förvaltningen. 

Uppdrag kring verksamheten Kultur och Fritid 
Det pågår en genomlysning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen 
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behandlades i senaste CSG och förslaget innebär att en ny enhet med ansvarigt utskott inrättas 
under kommunstyrelsen.  
 

- Bildningsnämndens handlingar 
 

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 14 juni 2022 

Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 14 juni.  
 

- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Redovisning av verksamhetsuppföljning på kulturskolan 
- Informationshanteringsplan för bildningsnämnden  

Informationshanteringsplanen ersätter den tidigare dokumenthanteringsplanen.  
 

- Information om Kunskapskällans söktryck och anpassningar 
- Månadsuppföljning per 2022-04-30 för bildningsnämnden 
- Nya mål och indikatorer för 2023-2025 
- Gemensam finansieringslots för kultur i Sjuhärad 
- Tillsyn av fristående pedagogisk omsorg, Knattebo 2022 

Föreslås få ett föreläggande då styrelsen för Knattebo inte följt upp verksamheten på ett 
önskvärt sätt.  

- Information kring KPMG:s genomlysning av bildningsnämndens verksamheter 
 

§ 5. Arbetsmiljö 
 
Personalekonomisk uppföljning  
Nytt format för uppföljning där cheferna fått svara på riktade frågor utifrån underlagen.  
 
Avstämningsperioder 22/23 
Avstämningsperioder för:  
Period 1 - 9/8-30/10 
Period 2  - 31/10-21/12 
Period 3 -  9/1-19/3 
Period 4 -  20/3-16/6 
 
Justering läsårstider 22/23  
Studiedagen den 4 maj försvinner och lärarnas sista arbetsdag blir fredagen den 16 juni, till följd 
av att 1 maj inte varit markerad som röd dag.  
 
Organisation 22/23 
Utökning av systemförvaltare från hösten om 50 % AVA under ett år-  
Utökning av Skoladministratör riktad till enheterna Eggvena/Hudene samt Eriksberg/Od. 
 
Sammanställning målarbetet 
Förslaget innebär att vi minskar ner antalet mål med 5 mål och har kvar 7 mål 
 
Kompetensutvecklingsplanen 22/23 
Planen presenteras.  
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§ 6. Ekonomi 

 
Månadsuppföljning 2022-04-30 
Prognos ligger på ett underskott 830 tkr. 

 

§ 7. Övriga frågor 
 

- Rutin skolbad 
Vi har fått en rutin/ansvarsfördelning från ansvariga på simhallen. Vi kommer följa upp 
ansvarsfrågan.  

- Lön bemanning / vikarier 
Ansvarig Eva Johansson arbetar med en översyn om lönerevidering för personal inom 
Bemanningen. 
 

§ 8. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för samarbetet under läsåret och avslutade mötet.  
 

Nästa möte i FSG 
2 juni 2022 

 

Beslut: 
Till förordnad bibliotekschef för hösten 2022 godkänns. 
 
 

Herrljunga 2022-06-02 

 

Vid protokollet 
Erik Thaning 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-06-10 
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Lärarförbundet Vision   DIK  
   

 

Camilla Ström Anette Wigertson  Håkan Nilsson 
 

 

LR 
 
 

Anneli Johansson 
 
 

                                                
     

Meddelande 1




