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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)

LR -Per Hoffman
Lärarförbundet - Marika Brodd
Vision -Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren- Hans Hellberg, forvaltningschef, mötesordförande
Ewa Berthagen, rektor Westerlundska gymnasiet
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2012-05-16 kl 08:00-10:15.

l. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden 2012-05-24
- Information- Samarbete medEnköpings sportklubb fotboll
-Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete for skolsköterskor och skolläkare
- Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete för psykologer
- Information- Uppföljning skolinspektionen
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
-Remiss av medborgarförslag-En mobbningsfri skola 2017
- Flyktingmottagande i Enköpings kommun 2012
- Anmälan av beslut fattade på delegering
- skrivelser
- Information
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Ingen ny aktuell ekonomisk rapport har tagits fram efter prognos l som
sammanställdes efter april månads utgång. Förvaltningens powerpointpresentation
läggs ut på samverkansikonen.
Förvaltningschefen redogjorde for ekonomisk redovisning specifikt för
Introduktionsprogrammet.
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Utbildningsförvaltningens budget och budgetprocess diskuterades.
4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbete
Sammanställning av skyddsronder- arbetsmiljögruppen återkommer.
Arbetsmiljöverkets krav på skolan inför APLIAPU och nya branschdirektivförvaltningen återkommer med information.

Sjulifi"ånvaro
Redovisades rapport av förvaltningens sjukfrånvaro januari-april (Invit). Nyckeltal
Enköpings kommun läggs ut på samverkansikonen. Utbildningsförvaltningen har en
låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra förvaltningar.
Beslutades att sjukskrivningstalen bör redovisas tertialsvis istället för kvartalsvis i
förvaltningssam verkan.
5. Jämställdhet
Inget nytt rapporterades.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Turordningsprincipen - hela förvaltningen - gällande speciallärartjänst diskuterades.
7. 2012 års fokusområde: Arbete med värdegrund
Vi avvaktar fortfarande det centrala arbetet som ska vara klart under hösten.
Riktlinjer mot korruption läggs ut i samverkansikonen.
8. Övrigt
8.1 Nyalöner
Troligen klart för utbetalning i oktober och retroaktivt i november (information från
HR-avdelningen).
8.2 FAS (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan)- utbildningför chefer
Informerades om genomförd FAS-utbildning för chefer.
8.3 Handlingsplanför uppföljning och kvalitetssäkring av våra verksamheter
Informerades att förvaltningschefen utarbetar en handlingsplan till foljd av
skolinspektionens tillsyn 2011.

8.4 Reseservice-ny beställningstjänstfrån J maj 2012
Reseservice hanterar både resor, anslutningsresor och boende vid tjänsteresor men
även gruppresor och konferenser (finns information på Insidan!Serviceförvaltningen).

8.5 /T-förändring under sommaren?
Förvaltningschefen informerade om en trolig !T-förändring under sommaren- mer
information ska komma från IT -avdelningen. Alla datorer ska kunna hantera Windows
7 och på sikt ska First Class ersättas av Outlook
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8.6 Ansökan om medel från kommunens sociala investeringsfond
Förvaltningschefen informerade om att fOrvallningen ansöker om medel for att kunna
utöka sommarjobbsplatsema.
8.7 Personalenkät
LR efterfrågade möjligheten att genomföra en psykosocial personalenkät.
Förvaltningschefen svarade att det inte genomfors någon kommungemensam enkät i år
utan troligen våren 2013.
Noterades att samtliga närvarande fackliga representanter framförde önskan att en
personalenkät ska göras tidigare inom utbildningsf6rvaltningen.
8.8 Nästa möte- 29 augusti 2012
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