ENKÖPINGS

~KOMMUN

PROTOKOLL

l (3)

2013-01-30

UtbildningsfOrvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Läramas Riksfårhund (LR)- Per Hoffman
Lärarförbundet - Birgit Stare
För arbetsgivaren- Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12, 2013-01-30 kl 08:00-10:25.
l. Justering

Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden 2013-01-31
- Presentation av Elevkåren
-Information- Westerlundska gymnasiets programråd
- Kontaktpolitiker/prograrnrådspolitiker, revidering
- Bokslut 2012
- Internkontrollplan 2021
- Information- Nyckeltal specifika för UN
- Namnbyte för Särvux
- Riktlinjer- Ledarhundars och övriga pälsdjurs vistelse i
utbildningsförvaltningens lokaler
- Riktlinjer- Kostnader för förlängd studietid
-Remiss- Läsandets kultur, Litteraturutredningen SOU 2012:65
- Remiss -Nytt reglemente för utbildningsnämnden
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
- Anmälan av beslut fattade på delegering
- skrivelser
- Information
Angående punkten- Nyckeltal specifika för UN, så får de fackliga representanterna
tillgång till nyckeltalskonferens i FC.
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3. Ekonomi
Bokslut 2012
Förvaltningschefen informerade om bokslut 2012 som visar ett resultat i balans.
Westerlundska gymnasiet och IKE (interkommunal ersättningar) står för de större
underskotten, integrationsenheten och kansliet visar på överskott inom förvaltningen.
LR och Lärarförbundet framförde vikten av arbetet med ett samlat grepp om
marknadsföringen av gymnasieprogrammen.
4. Arbetsmiljö
Arbete med värdegrund
Enköpings kommun har tagit fram en kommungemensam värdegrund ; Ansvar,
Trygghet, Service och Ambition. Informerades om det fortsatta värdegrundsarbetet på
verksamhetsnivå med hjälp av ett nytt arbetsmaterial framtaget av konsult via HRavdelningen. Alla verksamhetsansvariga ansvarar för att arbetet genomförs till
exempel vid arbetslagsträffar/arbetsplatsträffar.
Diskuterades vikten av ett gemensamt förhållningssätt gentemot sociala medier som ett
stöd i verksamheterna.

Medarbetarenkät 2013
Informerades om tidplan och genomförande av en central medarbetarenkät som
kommer att genomföras vecka 9-10.
Nyckeltal tertia/J Enköpings kommun 2012
sjukfrånvaro, fyllnadstid/övertid, pensionsavgångar, personalrörlighet och
tillsvidareanställningar - uppgifterna är sammanställda centralt
(kommunstyrelsekontoret) och diskuterades i sarnverkansgruppen.
Avrapportering av incidenter inrapporterade i systemet Invit
Rapport av statistik i form av arbetsskador, risker och tillbud för förvaltningen. Viktigt
att uppföljning och åtgärder sker efter avrapportering.
S. Jämställdhet
Det kommer att genomföras en ny FAS-utbildning i kommunen. Vi avvaktar om
punkten Jämställdhet ersätts av annat begrepp (se föregående protokoll). Inget i övrigt
att rapportera.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Organisation- skolledning WGY
Information om bemanning inom skolledningen på WGY. Två biträdande rektorer är
föräldralediga (helt och delvis), vikarier är tillsatta. Diskuterades angående om det skett
en eventuell utökning totalt.
7. Övrigt
7.l Mötestider 2013
Förslag på mötestider i FSG diskuterades och beslutades.
7.2 Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
Informerades kring arbete med systematiskt kvalitetsarbete, samarbete med
skolförvaltningen. Förvaltningschefen återkommer vid senare tillfälle med mer
information.
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7.3 Revisionsrapport PwC - Granskning av styrning och ledning av
gymnasieverksamheten
Informerades om aktuellt läge av den revisionsrapport som genomförs av PwC.
När rapporten är klar kommer dokumentet att läggas ut i FSG.
7.4 Lönerevision 2013
Informerades om aktuellt läge för årets lönerevision. Möte är inbokat med
förvaltningscheferna inom skola och utbildning och Agnes Gradstock, HRavdelningen.
7.5 Nästa möte- 6 mars 2013 klockan 08:00-10:00

För arbetsgivaren

~l~
ordförande

För arbetstagarorganisationerna:

Läramas Riksförbund

