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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
LR - Per Hoffman, Lena Spong
Lärarfårbundet - Marika Brodd
SSR - Elisabeth Schederin
Vision - Ann-Marie Björkvall

(

För arbetsgivaren - Hans Hellberg, fårvaltningschef, mötesordforande
Mona Siösteen, rektor Komvux
Viveca Ehrning, vuxenutbildningchef/forvaltningsekonom
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2011-09-07 kl 08:00 -10:20
l. Justering
Föregående protokoll skrevs under av fåreträdare får organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 2011-08-29:
- Körkortsutbildning på WGY - Elever som påbörjat sin utbildning fåre hösten 20 II
- Remiss av medborgarforslag - Förebyggande arbete bland barn i riskzonen
får missbruk och kriminalitet
- Kontaktpolitiker/programrådspolitiker 2011-2014 revidering
- Svar till Skolinspektionen
- Diskussion kring arbetet med Nämndplan 2012
- Information och övriga frågor
Informationspunkt - "Röda villan". Individuellt altemativ (lA) ingår i
Introduktionsprogrammet från hösten 2011 och namnet "Röda villan" utgår.
Verksamheten diskuterades i samverkansgruppen.
3. Ekonomi
Delårsbokslut 2011-08-31
Förvaltningen redovisar per 31 augusti ett överskott på 5,7 mnkr mot budget
(preliminär siffra dagens datum). Överskottet är exklusive IKK (interkommunala
kostnader). Förvaltningen bedömer att IKK-verksamheten gör ett underskott på 4,5
mnkr på årsbasis.
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LR frågade om budget finns centralt hos förvaltningen för de extra utgifter som
uppkommer i samband med GY - II (extra utrustning, nya Uiromedel m m).
Ordföranden redogjorde för att varje rektor (föregående ledningsgrupp WGY) fick
uppdraget att budgetera för extra kostnader i samband med GY - II (se föregående
protokoll FSG 110615). Extra inköp "utöver" görs i dialog med respektive chef
(nuvarande ledningsgrupp WGY). Kostnaderna ska tas på respektive program.
4. Arbetsmiljö
4.1 Utbildning
Mona Siösteen informerade att en utbildning för skyddsombud i kommunen ska enligt
Jonas Ahlström genomföras under hösten (okt/nov?).
Arbetsmiljöutbildning ska genomföras i förvaltningens ledningsgrupp under hösten.
Skyddsronder ska vara genomförda till I oktober (plan för arbetsmiljöarbetet).

4.2 Struktur för SAM inom utbildningsförvaltningen - nästa FSG 12 oktober
En struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen ska tas fram vid
nästa samverkansmöte 12 oktober.
4.3 Arbetsmiljöjråga
SSR lyfte arbetsmiljöfråga som gällde problem med att ersätta en trasig skrivare. Egna
skrivare behövs vid vissa arbetsställen och nu saknas avtal i kommunen för att göra
nya inköp.
Ordföranden svarade att problemet nyligen blivit känt och diskuteras nu på central nivå
i kommunen.

4.4 Medarbetarenkäten
Respektive chef ansvarar för arbetet med att ge respons av den tidigare genomförda
medarbetarenkäten.
4.5 Vem gör anmälan (polisanmälan m m)?
Diskuterades om det finns policys eller rutiner för anmälan om hot och våld. Vem gör
polisanmälan vid ett våldsbrott med inblandad elev och/eller personal? Skolan,
arbetsgivaren eller den enskilde?
5. Jämställdhet
Punkten tas upp vid strukturdiskussionen 12 oktober.
6. OrganisationsJverksamhetsfrågor
6.1 Gymnasiets nya ledning
Nya gymnasieledningens tuffa höststart diskuterades.
7. 20 II års fokusområde: Arbete med värdegrund
Vi avvaktar fortfarande centralt beslut och återkommer till punkten vid nästa FSG.
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8. Övrigt
8.1 Läsårstider 201212013
Läggs ut på FSG, finns på kommunens webbp1ats.

8. 2 Kommande möten; 12/1 O, 16/11 och 14/12.

För arbetsgivaren

Hansl~
ordför~~~~erg c/
För arbetstagarorganisationerna:
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Lärarförbundet

LR

