
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 2 december 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  --------------------- 
För Kommunal --------------------- 

Övriga närvarande: Erik Thaning / Utvecklingsledare, Birgitta Fredriksson / Handläggare 
Charlotte Gustafsson / HR, Gabrielle Ek / Controller. 

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

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

§ 3. Information:

- Våra verksamheter
Rekrytering för ny rektor till Horsby åk 4-6 pågår. I övriga verksamheter är
personalsituationen stabil.

- Coronapandemin
I dagsläget har vi ingen aktuell smittspårning. Uppmaning till alla verksamheter, påminn om
att fortsatt följa riktlinjer kring symtom, hygien och avstånd.
Vaccinationerna av eleverna på Altorpskolan har hanterats mycket föredömligt.
- Bästa skolkommun – i Lärarförbundets rankning fick Herrljunga kommun plats 130 av 290
kommuner. Vårt bästa resultat som utmärker sig är inom resurstilldelning samt fullföljda
studier i gymnasiet.

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 6/12

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 6 december 2021

- Redovisning av verksamhetsuppföljning av Innerby förskola
- Redovisning av verksamhetsuppföljning för Horsby F-3
- Månadsuppföljning per 2021-10-31 avseende bildningsnämndens budgetanpassning
- Risk- och konsekvensanalys utifrån budget och verksamhetsplan 2022
- Förändring av öppettider på biblioteket i Ljung
- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Föräldrakooperativet Påskliljan (Förskolan

Påskliljan)
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- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Tallkotten i Ljung ekonomisk förening 
( Tallkottens förskola) 

- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i 
Herrljunga ekonomisk förening 

- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Svenska kyrkan Herrljunga pastorat 
(Knattebo pedagogisk omsorg) 
- Kvalitetsrapport avseende måluppfyllelse för grundskola, grundsärskola och 
fritidshem för läsåret 2020/2021 
- Startbeslut för projekt Altorpskolan 
- Information om pågående byggprojekt 
- Revidering av Skolskjutsreglerna 
- Programutbud på Kunskapskällan läsåret 2022/2023 
 
 
 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 

- HÖK -21 
Förslag på rutin gällande avstämningsperioder redovisas. FSG fattar beslut om att 
implementera rutinen med några få justeringar i förslaget. Se bilaga 1 för beslutat 
underlag. Till hanteringen av handlingsplanen tillkommer att avstämningsperioderna 
inför nästkommande läsår informeras under våren i FSG. Eventuella lokala avvikelser 
informeras på LSG-nivå senast innan ferieperiodens start. Rektor informerar senast vid 
läsårsstart sin personal om hur perioderna ser ut under läsåret. Användning av 
handlingsplan är frivillig och används vid behov. 
 
Nästa arbetsområde inom HÖK -21 är lönebildning. Arbetsgrupp utses av 
Bildningschef. 
 

- Kom-KR 
I och med den kommunövergripande sammanställning som genomförs gällande medel 
från Omställningsfonden föreslår arbetsgivaren att förvaltningen ska önska medel för 
två specifika utbildningsinsatser: kompetensutbildning inom NPF främst riktat till 
elevassistenter/lärarassistenter samt kompetensutveckling för modersmålslärare inom 
aktuella läroplaner. De fackliga organisationerna har inget att invända mot 
arbetsgivarens förslag.   

- Medarbetarenkäten  
Presenteras troligtvis i mitten av januari. 
 

§ 6. Ekonomi 

- Budgetarbetet i enheterna 
Bildningsnämndens prognos för helår per 31/10 visar en förväntan om ett resultat i 
enlighet med budget. Förvaltningen planerar att genomföra ett antal korta interna 
utbildningar för att stötta chefernas arbete med anpassade budgetramar. 
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- Risk och konsekvensanalyser 
Är upprättade för flertalet av enheterna. 
  

§ 7. Övriga frågor 

 
Dialog kring förändringar kring bilpoolen.  

Dialog kring dokumentet gällande frågor och svar inom förskolan. Se över formulering i 
ledningsgruppen / rektorer förskolan. 

Vår riskbedömning kring smittspårning och användning av visir kvarstår. Kommer tydligare 
och nya restriktioner från FHM uppdateras våra riktlinjer och rutiner. 

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

Nästa möte i FSG 
20 januari 2022 

 

Herrljunga 2021-12-02 

 

Vid protokollet 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2021-12-02 

 

 

Lärarförbundet   LR  
   

 

Camilla Ström   Anneli Johansson 
2021-12-02    2021-12-02 
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