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utbildningsförvaJtningens samverkansgrupp (FSG)
Kommunal - Elisabeth Severinsson
LR - Per Hoffman, Lena Spong
Lärarförbundet - Marika Brodd p 1- 4.1
Vision - Ann-Marie Björkvall
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordf6rande
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2011-10-12 kl 08:00 - 10: 10
l. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 2011-10-04:
- Internkontrollplan
- Svar till Skolinspektionen
- Nämndplan 2012
- Dokumenthanteringsplan
- Remiss medborgarförslag - Handlingsplan för att motverka rasism och
främlingsfientlighet
- Remiss medborgarförslag - Skådarplattform och fågeltornet vid Dyama
- Remiss medborgarförslag - En köttfri dag i veckan inom skola och barnomsorg
- Information
- Arbetsplanering
Diskuterades hantering av punkten Internkontrollplan - punkt på FSG?
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Förvaltningen redovisade aktuellt ekonomiskt läge per sista september. Ekonomiskt
utfall sammantaget för hela förvaltningens verksamheter visar på + 4,5 mnkr eller
72, I % att jämföra mot 75,0% som är beräknat utfall efter 9 månader. Informerades att
förvaltningsledningen diskuterat beredskap för utökade inköp om möjligheten skulle
uppstå (liknande som förra året).

Postadress

BestJksadres$

Telefon, växel

Telefax

Box 921
745 25 ENKÖPING

Korsängsgatan 12

0171-625000

0171-37068

Postgiro

Orgnr

70727-3
212000-0282
E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se

~

ENKÖPINGS tt]KOMMUN

2 (3)

2011-10-12
Bedömningen är att verksamheten med IKK kommer att göra ett underskott på 4,5
mnkr.
Budget 2012
Informerades om det pågående arbetet med budgetfOrdelning för år 2012.
Utbildningsförvaltningen får utökning av budgetramen med 4,8 mnkr men det ska
observeras att IKK kommer att ingå i nämndens totala budget från och med nästa år.
Förslag till olika fördelningsprinciper vad gäller budgetfördelning inom
gymnasieverksamheten diskuterades.
4. Arbetsmiljö
4.1 Ansökan om centrala medel för utveckling av arbetsmiljön inom
gymnasiesärskolan
Centrala medel söks för utveckling av arbetsmiljön inom gymnasiesärskolan. Ansökan
gäller all personal på gymnasiesärskolan (16 personer) varav 5 dagligen arbetar med
rullstolsburna elever. En utbildning i avvärjnings- och Iyftteknik och användning av
hjälpmedel skulle kunna omfatta 4 timmar per anställd. För den lilla gruppen på 5
personer behövs ytterligare tid för kartläggning av arbetssätt och för utbildning.
Målet med utbildningen är att personal inte ska riskera att skadas på jobbet och elever
ska inte riskera att skadas i skolan.
Fackliga representanter i FSG tillstyrkte ansökan, överlämnas till centrala
arbetsmiljökommitten för beslut.
4.2 Utbildning
Mona Siösteen informerade att förvaltningen fått beslut om sökta medel för
arbetsmiljöutbildning (för ledningsgruppen).
4.3 Andrat datum till 30/11 for att genomfora skyddsronder (Arbetsmiljöplan 2011)
Beslutades att ändra till 30111 för senaste datum som skyddsronder ska vara
genomförda.
Kommunal framförde synpunkt med anledning av förvaltningens arbetsmiljöplan, där
det står att rehab ärenden kontinuerligt rapporteras i skyddskommitte.
4.4 Struktur for SAM inom utbildningsforvaltningen -flyttas till nästa FSG 16
november
En struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen ska tas fram.
Diskussionen flyttas till nästa samverkansmöte 16 november.
5. Jämställdhet
Punkten tas upp vid strukturdiskussionen 16 november - inget i övrigt att rapportera.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Informerades med anledning av att den centrala organisationen förändras med
strategiska funktioner. En person ska rekryteras med ekonomiansvar för både
utbildningsförvaltningen och skolförvaltningen och ingå i strategiska gruppen. Viveca
Ehrning som har tjänsten som förvaltningsekonom (50 procent) kommer att övergå till
andra arbetsuppgifter (50 procent).
7. 20 II års fokusområde: Arbete med värdegrund
Vi avvaktar fortfarande centralt beslut.
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8. Övrigt
8.1 Incident på Komvux - elevärenden
Informerades om incident på Komvux 7 oktober där flera elever var inblandande.
Utbildningsnämnden kommer att behandla elevärendena på sammanträdet 20 oktober.

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