
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 24 mars 2022 kl. 13.00 
Plats Teams 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR Anneli Johansson 
För Lärarförbundet Camilla Ström 

Katarina Ölvebo  fr 13:30 
För DIK --------------------- 
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

- Våra verksamheter
Kommunhuset flaggade på halv stång under onsdagen till följd av en avliden
lokalpolitiker.
Annonsen för rektor Altorp är ute till 11/4.
Rektor för Molla och Mörlanda har sagt upp sig. Annica och Erik T går in som tf för
Molla skola från och med 28/4. Annons för Molla och Mörlanda kommer ut inom
kort.
Båda rekryteringarna har var sin rekryteringsplan framtagen.
Angående organisationsförändringen för 4-skolorna och Ytterby förskoleområde från
och med hösten kommer varje rektor i den nya organisationen att få en mentor för att
stötta i frågor i den nya skolform som de inte tidigare arbetat inom.
Rektorer står inför rekryteringar inför hösten och vi har bett
kommunikationsavdelningen om en gemensam annons för hela förvaltningen.

- Coronapandemin.
Vi har avslutat de veckovisa uppföljningarna.

- Ukraina-krisen
Vi har erbjudit Migrationsverket 100 platser i Gäsengården i Ljung. Utifrån de
förutsättningarna är det tänkbart att vi skulle kunna få 50-60 barn i verksamheten.
Vi har skyldighet att erbjuda skolgång för alla barn som kommer inom

Meddelande 1



massflyktingsdirektivet.  
 

- Utfallssamtal (löneöversynen) 
Utfallssamtalen är i gång och fortgår till den 8 april. 
 

- Medarbetarenkät: rektorer/chefer ska ha återkommit med sina handlingsplaner för 
sammanställning för hela förvaltningen till nästa FSG.  

 

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 28 mars 2022 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 28 mars 2022 

- Information från bildningsförvaltningens närvaroteam 
- Information om risk- och konsekvensanalys för Altorpskolan 
- Information om byggprojektet Altorpskolan 
- Sammanställning av bildningsförvaltningens medarbetarenkät 
- Månadsuppfölning per 2022-02-28 för bildningsnämnden 
- Tillsyn av Föräldrakooperativet Igelkottens ekonomiska förening 
- Information utifrån situationen i Ukraina 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschefen informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelanden 

 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 
 
Organisation 22/23: se §3 Information. 

Övertalighet och behov 
I dagsläget finns ett överskott gällande en elevassistent och i övrigt finns det bara behov av 
personal inom Bildningsförvaltningen inför hösten 2022.  

Risk-och konsekvensanalys / Ytterby Förskoleområde samt Fyrskolorna:  
Risk-och konsekvensanalys har genomförts på respektive enhet inför omorganisationen i höst. 
På dagens möte har FSG gått genom dessa och sammanställt i en gemensam mall (se bilaga) 
samt beslutat att uppföljning sker i FSG i februari 2023. Bildningschef följer upp med 
ansvariga rektorer under hösten 2022.  

HÖK -21 

Arbetsgrupperna har genomfört dialog kring alla fyra områden och alla områden utom 
arbetsorganisation har tydliga aktiviteter. Handlingsplanen ses över och kompletteras innan 
den skickas ut för upprättande.  

 
KOM-KR 
Bildningsförvaltningen har efter samverkan i CSG möjlighet att eftersöka totalt 100 tkr utifrån 
de önskemål som sammanställdes efter FSG i december 2021.   
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§ 6. Ekonomi 

Budget 
Budget och målarbetet är i gång för nämnder och kommunledningsgrupp.  
Utifrån nuvarande uppräkningar ser det ut som att 2023 kommer vara i samma nivå som 2022.  

 

§ 7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

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

Nästa möte i FSG 
21 april 2022 

 

Herrljunga 2022-03-24 

Vid protokollet 
Erik Thaning 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-03-24 

 

 

Lärarförbundet Vision   LR  
   

 

Camilla Ström Anette Wigertson  Anneli Johansson 
2022-03-24  2022-03-24   2022-03-24 
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