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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Lärarförbundet- Birgit Stare
Lärarnas Riksförbund (LR)- Per Hoffman
För arbetsgivaren- Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Mona Siösteen, rektor Komvux
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef VUC
Inger Ericsson, sekreterare
Tid och plats: VUC konferensrum, Korsangsgatan 12, 2013-05-08 kl 09:00-10:45
1. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Arenden utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-07
- Informationsmöte med Lärarförbundets lokalavdelning Enköping
- Aktuell ekonomisk rapport - Delårsrapport 1 och rapportering av l KE
- Information- Nyckeltal specifika för UN
- Extra ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2013
- Information - Karriärvägar för lärare inom utbildningsförvaltningen
-Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan- revisionsrapport
- Rapport - Patientsäkerhetsberättelse
- Remiss av medborgarförslag - Skolskjuts
- Information
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
3. Ekonomi
Förvaltningschefen informerade om ekonomiskt läge. Förvaltningen flaggar fortsatt för ett
underskott då det gäller IKE. Ett tidigare beslut i förvaltningen med besparingskrav på fem
procent ar dock ändrat till två procent. Samtliga verksamhetsansvariga har krav att
redovisa dessa åtgärder till förvaltningschefen.
LR påpekade att en utökning skett med tio procentenheter gällande rektorstjänsterna på
gymnasieskolan.
Förvaltningschefen informerade också om kommunens extremt ansträngda ekonomiska
läge för nästa budgetår 2014.
4. Arbetsmiljö
Medarbetarenklit 2013
Förvaltningschefen informerade att enkätens resultat nyligen kommit till alla
verksamhetsansvariga.
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Diskuterades att enkatresultat och uppföljning bör ske i arbetslag eller på
arbetsplatstratta r.
De fackliga representanterna stalide fråga angående sin möjlighet att ta del av hela
enkatresultatet. Förvaltningschefen svarade att frågan bör stallas till den centrala
samverkansgruppen i kommunen.

Uppföljning av APT/arbetslagstraffar
Diskuterades - punkten tas upp vid nasta möte.

5. Jamstalldhet
Vi avvaktar fortfarande ett centralt förslag på benamning av punkten (se tidigare
protokoll).
Diskuterades diskrimineringsprojekt samt olika möjligheter och former för fortbildning då
det galler att vidareutbilda inom förvaltningen.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Val till gymnasieskolan
Informerades om aktuella ansökningssiffror (preliminära) till gymnasieskolan -punkten tas
upp vid nasta möte.

Ökad efterfrågan av SFI och grundläggande utbildning
Rektor Mona Siösteen informerade om ökad efterfrågan av utbildning.
En pågående SFI-utredning blir klar till hösten och kommer förmodligen att innebara stora
förandringar gallande SFI-utbildningen.
7. övrigt

7.1 Lönarevision
l nformerades om aktuellt läge.

7.2 Nasta möte- 29 maj 2013 klockan 08:00- 10:00.
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