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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Lärarnas Riksförbund (LR)- Per Hoffman
Lärarförbundet- Birgit Stare
Vision- Ann-Marie Eriksson
För arbetsgivaren -Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Ewa Berthag en, rektor Westerlundska gymnasiet WGY
Mona Siösteen, rektor Komvux
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef VUC
Inger Ericsson, sekreterare
Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12, 2013-04-15 kl 08:00-10:00
1. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden 2013-04-18
- Information- slutrapport L4U
- Karriärvägar för lärare inom utbildningsförvaltningen
-Aktuell ekonomisk rapport/rapportering av IKE
-Information- Nyckeltal specifika för UN
-Remiss- Utbildning för nyanlända elever
- Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan - revisionsrapport
- Utbildningsförvaltningens hantering av personer med skyddade personuppgifter
- Kontaktpolitiker/programrådspolitiker 2011-2014, revidering
-Planering av verksamhetsbesök 2013
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
- Anmälan av beslut fattade på delegering
- Skrivelser
- Information
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport redovisades vid mötet. Inget specifikt attanmarka för
förvaltningens verksamheter förutom då det gallerIKE där förvaltningen fortsatt flaggar för
ett underskott.
Resultatet från första ansökningsomgången till gymnasieskolan per 15 februari visar bra
valsiffror för Westerlundska gymnasiet totalt, dock fler obehöriga mot tidigare år.
Vid nasta samverkan den 8 maj presenteras resultatet efter genomförd omvalsperiod som
pågår fram till och med den 4 maj.
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4. Arbetsmiljö
Medarbetarenklit 2013
Enkaten ar genomförd med en svarsfrekvens på 90 procent för förvaltningen totalt.
Diskuterades hur och nar resultatet ska redovisas (inte ar klarlagt vid dagens
samverkansmöte).
Nyckeltal tertial 1 2013
Informerades att kommunens nyckeltal tertial 1 precis kommit men matperioden ar inte
likvardig mot tidigare år vilket gör underlaget svårt att jamföra, förvaltningschefen
återkommer vid senare tillfalle.
Avrapportering av incidenter inrapporterade i systemet Invit
Rapport av statistik i form av arbetsskador, risker och tillbud för förvaltningen lyftes.
5. (Jamstalldhet)
Inget att rapportera (se föregående protokoll).
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Karrilirtj!inster för gymnasieskolan och komvux
Lararförbundet och LR framförde synpunkt angående att arbetsgivaren anvander
begreppet "lönetillagg" i de dokument som tagits fram. Arbetsgivaren bör anvanda samma
begrepp som skolverket som andrat i sitt informationsunderlag och anvander begreppet
"löneökning". Synpunkt framfördes också att arbetsgivaren bör förtydliga
uppdrageUuppdragets innehåll och göra en uppföljning av uppdraget.
Beslutades om nytt samverkansmöte i frågan den 18 april kl 10:00 med berörda fackliga
representanter från Lararförbundet och LR samt förvaltningschef, rektor WGY och rektor
Komvux. Kontakt tas med HR-avdelningen för att utreda frågestallningar kring
lönebegreppens innebörd.
7. övrigt

7. 1 Lönaprocessen
Informerades om aktuellt Iage och diskuterades.

7.2 Lektorstj!inster
Punkten lyftes av LR och diskuterades.

7.3 Nästa möte- 8 maj 2013 klockan 09:00-11:00 (max).
Nasta möte andrades, start klockan 09:00.
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