ENKÖPINGS

r;J KOMMUN

PROTOKOLL

l (3)

2012-11-28

Utbildningsfdrvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Läramas Riksförbund (LR) - Per Hoffman
Lärarförbundet - Birgit Stare
Sveriges skolledarförbund - Christian Eklöv Hagman
Vision- Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren- Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Ewa Berthagen, rektor Westerlundska gymnasiet
Viveca Ehming, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12, 2012-11-28 kl 08:00- 10:25.
l. Justering

Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden 2012-12-06
- Aktuell ekonomisk rapport
- Tillägg till budgetram 2012
- Prislista- Bidrag till enskild verksamhet 2013
- Information- Uppföljning efter skolinspektionens tillsyn avseende
mottagande i gymnasiesärskola
- Karriärvägar för lärare inom utbildningsförvaltningen
- Rutiner för rapportering av viktiga händelser
- Information- Nyckeltal specifika för UN
- Sammanträdesplan 2013
- Gemensamt programrådsmöte
- Kontaktpolitiker/programrådspolitiker
-Ansökan om statsbidrag för Yrkesvux 2013
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
- Anmälan av beslut fattade på delegering
- skrivelser
- Information
---stängd del av sammanträdet--- Information - Elevärenden
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E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se
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Punkten Karriärvägar för lärare inom utbildningsförvaltningen diskuterades.
Hans Hellberg har sammanställt ett underlag med förvaltningens funderingar,
frågeställningar och förväntningar med anledning av att Utbildningsdepartementet
presenterat en promemoria med rubriken" Karriärvägar m m i fråga om lärare i
skolväsendet. I avvaktan på beslut om promemorians genomförande har
utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterat möjligheter for förvaltningens
verksamheter. Arbetsutskottet beslutade den 20 november att "överlämna ärendet till
utbildningsnämnden för fortsatt beredning".
De fackliga representanterna uttryckte att det finns positiva förväntningar inför ett
övergripande beslut. Hans Hellberg uppmanade till fortsatt diskussion i avvaktan på
riksdagsbeslut.
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Hans Hellberg informerade om aktuell ekonomiska rapport per sista oktober.
Verksamheterna har fått signaler att det finns ekonomiska möjligheter att införskaffa
de läromedel som finns klara inför 2013.
4. Arbetsmiljö
Avrapportering av skyddsronder- Genomgång av arbetsmiljöarbetet 2012- Plan för
arbetsmiljöarbetet 2013
Ventilation, värme och kyla är genomgående fortsatta problemområden och måste
utredas vidare och fors över till förvaltningens arbetsmiljöarbete för 2013.
Utbildningsförvaltningens plan för arbetsmiljöarbete 2013 ska sammanställas och
skickas senast 30 november till kommunstyrelsekontoret

Avrapportering av incidenter inrapporterade i systemet Invit
Avrapporteras i förvaltningssamverkan i samband med rapportering av
sjukskrivningstalen.
Värdegrundsarbetet
Genomförandet avvaktas med anledning av att vi inte fått det material vi efterfrågat
centralt.
5. Jämställdhet -vad ska punkten heta/vad ska behandlas/?
Inget nytt, vi avvaktar ett centralt beslut (se föregående protokoll). Eventuellt kommer
en ny F AS-utbildning att genomforas centralt.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Inget nytt rapporterades.
7. Övrigt

7.l Lönerevision
Hans Hellberg informerade att lönerevisionen är genomförd och klar. Sista retroaktiva
löneutbetalningen sker i december for lärargrupperna.
LR och Lärarförbundet framförde ett starkt missnöje över årets löneöversyn. LR
påtalade missnöje, främst gällande för gymnasiets fackliga medlemmar, med för liten
~ ----~-----lönespridning-samt-att de äldre lärarna generellt sätt-har-fått-lägre-påslag-i-både-krontal-som i procent.
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7.2 Nästa möte- 30 januari 2013 klockan 8:00-10:00.

För arbetsgivaren

/Z)b~
/!~~:~:
För arbetstagarorganisationerna:

Lärarnas Riksförbund

Vision

