
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 21 april 2022 kl. 13.00 
Plats Sämsjön 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR -------------------- 
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:

- Våra verksamheter

Molla
Theres har gått ner i tid och släppt Molla, Annica Steneld och Erik Thaning är
tillförordnat ansvariga.

4-skolor och Ytterby-förskoleområde
Arbetet fortgår med att genomföra organisationsförändringen inför hösten.

Systemförvaltaruppdrag 
Annons är på väg ut inom kort. Tjänsten planeras till 50% AVA under kommande år. 

- Ukraina-krisen
Fortsatt dialog med länsstyrelsen, som det ser ut nu så kan Herrljunga få ta emot 79
personer om migrationsverket börjar placera ut individerna inom landets kommuner.

- Aktuella rekryteringar
Rekrytering rektor Altorp
Annonsen förlängdes och i nuläget pågår intervjuer.

Rekrytering rektor till Molla och Mörlanda skolor avslutad. Victoria Andersson blir ny
rektor på enheten.
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Det finns en annons ute i kommunens sociala medier från förvaltningen med 
information om att vi söker pedagogisk personal för att visa upp alla aktuella tjänster.  
Det finns en generell brist på vikarie inom kommunen.  
  

- Status tjänsteplanering 
Rektorerna arbetar på med tjänsteplaneringen inför läsåret 22/23 
För gymnasiet påverkar det kommande söktrycket en del av arbetet.  
 

- Målarbete med nämnd och ledningsgrupp 
Information om hur revideringen av bildningsnämndens mål och indikatorer fortgår.  
Planen är att de revideringen kommer att gälla från läsårsstart 22/23. 

  

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 2 maj 2022 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 28 mars 2022 

Redovisning av verksamhetsuppföljning av biblioteken  
Patientsäkerhetsberättelse 2021  
Remiss från Skolinspektionen avseende Thorengruppen AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Borås.  
Information om statsbidrag  
Prislista för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 2022  
Revidering av riktlinjer för avkastning för samfond 1  
Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 2022  
Herrljunga kommuns kulturpris 2022  
Sammanställning av handlingsplaner från Bildningsförvaltningens medarbetarenkäter  
 
 

§ 5. Arbetsmiljö 
 
HÖK 21:  
Handlingsplanen för HÖK 21 är klar. Planen innehåller aktiviteter kopplade till: arbetstid, 
arbetsmiljö, lönebildning samt arbetsorganisation. Handlingsplanen för HÖK 21 antas och 
bifogas protokollet.  
 
Medarbetarenkäten 
Enheterna har rapporterat in sina handlingsplaner. Sammanställning av förvaltningens 
handlingsplaner är gjord. Utifrån detta informeras om att aktiviteter i huvudsak är kopplade 
till följande områden inom förvaltningen:  
 

• Arbetsbelastning 
• Kollegialt arbete 
• Hot, våld och konflikter 
• Mål/styrdokument 
• Handledning 

 
Uppföljning av handlingsplanerna sker ute på respektive enhet.  
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§ 6. Ekonomi 

Budget 
Som det ser ut i dagsläget blir budget för 2023 ungefär detsamma som för 2022.  
Uppräkningar har skett för bland annat prisökningar och demografiförändringar.  

 

§ 7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

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

Nästa möte i FSG 
2 juni 2022 

 

Herrljunga 2022-04-21 

Vid protokollet 
Erik Thaning 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-04-21 

 

 

Lärarförbundet Vision   DIK  
   

 

Camilla Ström Anette Wigertson  Håkan Nilsson 
2022-04-21  2022-04-21   2022-04-21 
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