
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 16 januari 2020 

 

För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

 

För LR   Anneli Johansson 

   Anders Ekstrand 

Lärarförbundet  Katarina Ölvebo  

För DIK   Håkan Nilsson 

För Vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 

För Vision   Anette Wigertsson 

För Kommunal  Eva Nilsson 

 

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson, Handläggare 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  

Mötet började med information och dialog. 

 

§ 2. Justering av föregående protokoll 

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 

nästa möte i FSG. 

Föregående mötesprotokoll  

§3. Information: 

 Pågående rekryteringar organisation 19/20 

Rekrytering av rektor för Molla/Mörlanda pågår januari ut. Flertalet enheter har 

annonserar efter personal. 

 Medarbetarenkäten 

Resultat från höstens enkät kan inte redovisas på enhetsnivå. Medarbetarenkäten 

kommer att göras om, beslut om när den ska göras är inte fastställt. 

 HÖK 18 

Ett pågående arbete med partsammansatt medarbetare. Tre ledord innefattas inom 

HÖK 18,  ledning, kollegor och arbetsbelastning. I det fortsatta arbetet med kommer 

HÖK 18 länkas tillsammans med medarbetarenkäten.  

 Caterpillar 

En ny plattform för IT för hela kommunen. Nu pågår beställning av nya datorer, rensa 

sortera och gallra egna mejl och dokument, gäller för all personal. Mer information 

http://komnet.herrljunga.se/itsupport/projektcaterpillarnyitplattform.4.366b317d16393

e904c131ca.html 
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§ 4. Dialog 

 Dialog kring enheternas konsekvensanalys 2020 

Samtliga enheter har redovisat. Några enheter har framfört konsekvenserna om 

minskad omfattning av ev resurspersonal, som måste göras för att hålla budgetramen. 

 

 

BN 2020-01-27, genomgång av handlingarna 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 27 januari 2020: 

- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

- Presentation av ny rektor för Horsbyskolan 4-6 

- Information om Öppna jämförelser grundskola 2019 

- Revidering av övergripande likabehandlingsplan 

- Uppföljning av vårdnadshavares skyldighet enligt skollagens bestämmelser om 

skolplikt samt beslut om avslut av ärende 

- Utbildning för förtroendevalda om skolans styrning, ansvar och mandat 

- Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Horsbyskolan och 

Herrljunga kommun 

- Förvaltningschefen informerar 

 

Samverkansgruppen har informerats om handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2020-01-27 

och de är genomgångna. 

 

§ 5. Fokus på Barn/Elever 

 Skolinspektionens regelbundna granskning av Herrljunga kommun 

Horsbyskolan får besök av Skolinspektionen under v. 6, 4-5 februari på enheten samt 

6-7 februari hos huvudmannen.  

 Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion av händelse/ Eriksberg 

En handlingsplan ska vara framtagen och inskickad till Arbetsmiljöverket senast den 6 

april 2020. 

 

  6. Personal 

§ 7. Arbetsmiljö 

 Facklig tid – riktlinjer 

Frågor har kommit från ledningsgruppen om rutiner för facklig ledighet.  

§8. Övriga frågor 

Bildningschef presenterar och redogör för Personalekonomisk uppföljning som pågår v. 3. 

Ersättning till VFU-handledare för studenter som utbildar sig till förskollärare, fritidspedagog, 

lärare togs upp till diskussion. Förvaltningen kommer se över och revidera riktlinjerna under 

våren 2020.  

Utvärdering av gällande lönekriterier är inte gjord. 
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§ 9. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte i FSG 

20 februari 2020 kl. 13.00-15.30 i B-salen 

 

Herrljunga 2020-01-16 

Vid datorn 

Birgitta Fredriksson 

 

 

Justeras 

För arbetsgivaren 

____________________________________ 

Annica Steneld 

2020-01-16 

 

 

 

LR  Lärarförbundet  Vision  

   

 

Anneli Johansson Ann-Sofie Oskarsson  Anette Wigertsson 

2020-01-17  2020-01-17   2020-01-17 

       

          

DIK  Vårdförbundet  Kommunal 

  

 

Håkan Nilsson Anita Hjalmarsson  Eva Nilsson  

2020-01-17  2020-01-17   2020-01-17 
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