
 

 

Protokoll FÖSAM 

 

Barn & Utbildning 221114 

 

Närvarande; Jenny Svanqvist, Jenny Evaldsson Högberg, Ann-Sofie Törnqvist, Zophia Zander Norell, 
Ann-Britt Holmstedt, Christoffer Artfors, Mattias Gustafsson (punkt 1-3), Johan Wernvik (punkt 1-3) 

 

 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

2. Samverkan inför beslut, Helhetslyftet (Mattias Gustavsson föredragande) 
Kombinationsutbildningar för inträde till svensk arbetsmarknad.  
Underlag bifogas mötesinbjudan.  
 
Skövde är huvudman för Tibros vuxenutbildning. Helhetslyftet är en del i framtida 
kompetensförsörjning och är ett samarbete med Skövde kommun i syfte att erbjuda 
kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningar. Erhållna externa medel motsvarar en 
heltidstjänst och tidsperspektivet är 2,5 år.  
För att projektleda detta har AG förslag på intern lösning. 
 
I samverkan inför beslut har fackliga parter inget att erinra att AG väljer en intern lösning.  
 
Utifrån beskrivning av uppdraget ställer sig Lärarförbundet bakom AG:s bedömning att det ligger 
inom ramen för medarbetarens uppdrag. LR vill stämma av med aktuell medarbetare och 
återkommer inom kort till AG.  
 
En riskanalys kommer upprättas innan förändringen träder ikraft.  
 

3. Samverkan inför beslut gällande organisationsförändring inom förskolan våren 2023 för att kunna 
erbjuda plats till alla vårdnadshavare inom 4 månader (Johan Wernvik föredragande).  
 
Förslaget är att utöka en avdelning på Snickargården temporärt under våren för att möta ett ökat 
antal barn som ansökt om plats i förskolan.  
 
I januari behöver vi förstärka organisationen med två halvtidstjänster på Snickargården.  
 



I februari planerar AG att öppna en ny avdelning på samma enhet. Ett förberedande arbete med 
översyn av hur detta går att lösa lokalmässigt och andra förutsättningar som krävs är påbörjat. Den 
nya avdelningen planeras bemannas utifrån de förutsättningar som gäller för övriga avdelningar.  
 
Fackliga parter lyfter fram att det är trångt redan i nuläget men ställer sig eniga med AG:s förslag 
att öppna en ny (tillfällig) avdelning på Snickargården från 1 feb. AG föreslår att all personal på 
Snickargården (i olika grad) involveras i en riskbedömning utöver skyddsombud vilket fackliga 
parter ställer sig bakom.  
 
 

4. Protokoll från arbetsutskottet inför beslut i nämnd 
a. Punkterna från arbetsutskott inför nämnd punkt 1-13 behandlades som informationsärenden.  
b. Samverkan inför beslut kring hantering av obalanser, punkt 10 

 

 



 

 

Hanteringen av obalanserna innebär i korthet att 

-medel skjuts mot förskola och grundskola i syfte att inte minska barn- och elevpeng 

-att en extra avdelning i förskolan finansieras utifrån detta förslag 

-att det planeras stängning av en avdelning till hösten utifrån minskat barnantal 

-att pausad och vakant tjänst inom gemensam administration ej tillsätts 

 

Fackliga parter lyfter att det istället för att stänga en avdelning under hösten vore ett bra tillfälle 
att istället minska barngruppernas storlek.  

 



Fackliga parter ser inte positivt på att minska de totala resurserna men utifrån sannolik tilldelning 
(beslutas i Kommunfullmäktige i november) ställer sig fackliga bakom hanteringen av obalanserna 
enligt redovisat förslag.  

 
5. Övriga frågor 

 
a. Information kring revidering av rutiner för klagomålshantering.  
b. Fråga kring vad som gäller kring fika. Frågan skjuts till kommande möte.  
c. Lärarförbundet uppmärksammar AG på frågan kring att barn på förskola och fritidshem får 

delta i verksamheten även om en eller båda vårdnadshavare har semester.  

 

Justeras 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Zophia Zander Norell, skolchef Christoffer Artfors, LR 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Jenny Svanqvist, Kommunal  Jenny Evaldsson Högberg, SSR 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Liza Stridh, Lärarförbundet  Ann-Britt Holmstedt, Vårdförbundet 

 

 


