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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Lärarnas Riksförbund (LR) - Per Hoffman
Lärarforbundet - Birgit Stare
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, 2012-10-17 kl 08:00-10:00

l. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare for organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden 2012-10-25
- Aktuell ekonomisk rapport
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
- Information - Nyckeltal specifika för UN
- Nämndplan 2013
-Budget 2013- Budgetfordelning mellan verksamheterna
- Anmälan av beslut fattade på delegering
- skrivelser
- Information
---stängd del av sammanträdet--- Information - Elevärende
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Hans Hellberg informerade om aktuell ekonomiska rapport per sista september.
Rapporten visar på ökade kostnader for gymnasiet men på ett överskott totalt för
förvaltningen.
Informerades också att revisorerna i Enköpings kommun har gett PwC i uppdrag att
genomföra en granskning av utbildningsnämndens styrning och
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utbildningsförvaltningens ledning av gymnasieverksamheten. Granskningen ska ske nu
under oktober månad.
Budget 2013 och budgetfördelning mellan verksamheterna
Kommunfullmäktige beslutade om budgetram per nämnd den 18 september.
Utbildningsförvaltningens budget för 2013 blir 198 l 00 000 kronor vilket är samma
som innevarande år.
Hans Hellberg informerade om förslag till budgetfördelning mellan verksamheterna.
Gymnasiets budget föreslås ökas med 2 200 000 kronor, komvux inklusive särvux
ökas med 200 000 kronor, VUC ökas med 200 000 kronor och AME ökas med
400 000 kronor (L4U-projektet blir permanent verksamhet 2013). Kansliets centrala
budget föreslås minskas med l 000 000 kronor, skolskjutsar minskas med 200 000
kronor och IKE minskas med l 800 000 kronor.
Utbildningsnämnden beslutar om budgetfördelning mellan förvaltningens olika
verksamheter den 25 oktober.
4. Arbetsmiljö
Uppfoljning av handlingsplanen
Mona Siösteen informerade att nästa steg är sammanställning av alla skyddsronder.
Sammanställningen ligger till grund för revidering av arbetsmiljöplanen, planeras vara
klar i mitten av november. Diskuterades kring hur den psykosociala arbetsmiljön ska
komma in på ett bra sett i processen. Arbetsmiljögruppen tittar på detta och
återkommer med förslag.
Avrapportering av incidenter inrapporterade i systemet invit
Beslutades om en avrapportering vid nästa samverkansmöte.

5. Jämställdhet -vad ska punkten heta/vad ska behandlas/?
Lärarförbundet informerade att frågan ställts centralt och svar är på gång.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Informerades att projektet L4U (Lean LifeLong Leaming Ungdom) kommer att bli en
permanent verksamhet från 2013 inom AME (Arbetsmarknadsenheten).
Informerades att efterfrågan om tillgång till studentlägenheter har ställts till EHB.
7. 2012 års fokusområde: Arbete medvärdegrund
Informerades att då det gäller genomförandet av värdegrundsarbetet inom
förvaltningen så kommer ett "utbildningsmaterial" tas fram av personalavdelningen.
Beslutades att punkten Fokusområde tas bort tillsvidare på dagordningen och arbetet
med värdegrund går in under punkten Arbetsmiljö.
8. Övrigt
8.1 Rutiner för att hantera skyddade personuppgifter
Arbetet pågår inom förvaltningen att ta fram rutiner för hantering av skyddade
personuppgifter.
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8.2 Nästa möte- 28 november 2012

För arbetsgivaren

För arbetstagarorganisationerna:

)j.~~/
. ·f4-e__ _
i

Lärar rbundet
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Läramas Riksförbund

