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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Kommunal- Elisabet Severinsson
LR - Per Hoffman
Lärarförbundet - Marika Brodd
SSR - Elisabeth Schederin
Vision - Ann-Marie Eriksson, Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, fOrvaltningschef, mötesordf6rande
Ewa Berthagen, rektor Westeriundska gymnasiet
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Agnes Gradstock, förhandlingschef HR-avdelningen
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2012-03-14 kl 08:00 -10:15.
l. Justering

Föregående protokoll skrevs under av företrädare fOr organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden
- Information - Gymnasiets studie- och yrkesvägledare
- Informationspunkt - Uppföljning Skolinspektionen
- Arbetsplaneringlbeslutsuppföljning
- Aktuell ekonomisk rapport
- Intern kontroll - uppföljning 2011
- Verksamhetschefför skolsköterskor i Enköpings kommun
- Remiss av medborgarfOrslag - Enköping Sveriges bästa skola
- Kontaktpolitiker/programrådspolitiker revidering
- Anmälan av beslut fattade på delegation
- Skrivelse r
- Information
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Utbildningsförvaltningens totala budget för 2012 är 198 100000 kronor, inklusive
budget på 42 100 000 kronor fOr IKE. Förvaltningschefen redogjorde för aktuell
ekonomisk rapport efter två månader. Förvaltningen signalerar ett underskott på cirka
2 000 000 kronor i prognosen. Det beror till största delen på minskade intäkter inom
IKE.
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LR lyfte fråga angående var och när internfdrdelningen av WGYs driftbudget 2012 ska
samverkas. LRs uppfattning är att internfördelningen inte samverkats som tidigare år.
Arbetsgivaren redogjorde för budgetprocessen med kommunfullmäktiges beslut i juni,
nämndens beslut om budgetfördelning mellan verksamheterna och prislistan i oktober
respektive november. Angående internfördelningen inom WGY hanteras den av
gymnasiets rektor och ska samverkas på WGY -samverkan.

(

Kommunal och Vision ställde frågor angående minskad budget fdr Särskolan
respektive Introduktionsprogrammet för 2012 mot föregående år. Arbetsgivaren
återkommer med tydligare underlag/förklaring till internfördelningen (samverkan
WGY).
Arbetsgivaren tar fram en tidplan fdr att underlätta insyn/samverkan då det gäller de
olika stegen i budgetprocessen (kommande år).
4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljäarbete
Arbetsgruppen, bestående av Mona Siösteen, Per Hoffman, Elisabeth Schederin och
Ulrika Beijer, redovisade fdrslag till utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete
(bilaga till Arbetsmiljöplanen). Samverkansgruppen diskuterade vissa justeringar och
det reviderade dokumentet läggs ut på samverkansikonen (Utb Arbetsmiljö).
5. Jämställdhet
Förvaltningschefen informerade att projektet Ungt driv lyft problem med att
genomföra satsningen på Entreprenörskap (EL VIS) - gäller lärardeltagandet från
gymnasiet.
Inget i övrigt.
6. Organisations/verksamhets frågor
Arbetsbrist på WGYlutbildningsforvaltningen
Arbetsgivaren har, på senaste samverkansmötet på WGY, presenterat att det råder
arbetsbrist inom några yrkeskategorier på Westeriundska gymnasiet. Arbetsgivaren har
nu lyft frågan på förvaltningsnivå och konstaterar att det finns övertalighet inom dessa
områden även inom hela utbildningsförvaltningen.
De fackliga representanterna efterfrågade underlag för vakanta tjänster kopplat till
personalplanering övergripande för hela förvaltningen.
Arbetsgivaren tar fram underlag till nästa FSG 2012-03-26.
7. 2012 års fokusområde: Arbete med värdegrund
Alla arbetslag har genomfört arbete med värdegrund och arbetet sammanställs av
företaget Makeprogress som kommunen anlitat.
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8. Övrigt
8.1 Sekretess till skyddfor enskild
Nästa FSG 26 mars.
8.2 Etiska regler for fortroendevalda och anställda i Enköpings kommun
Nästa FSG 26 mars.
8.3 Nästa möte - 26 mars 2012
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