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§ 39

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informer enligt nedan:

1. Bemanning på FOKUS-förvaltningen
2. Oktoberdagarna 3-4 oktober, preliminärt program tas upp med övriga

förvaltningschefer i V8
3. Beslut i Kommunstyrelsen angående pensionsförstärkning
4. Beslut i Kommunstyrelsen - antal medarbetare per chef
5. Legitimationsdirektiv – förhandling genomförd med lärarförbunden
6. Karriärtjänster för lärare
7. Lärarlöner 2013-2015
8. Erbjudande om grundsärskola i Ed för Dals-Edselever
9. LSS-boendet – redovisning
10. Gymnasieavtal Fyrbodal ersätts med avsiktsförklaring
11. Förfrågan från BEO (Hagaskolan) – svar har skickats till BEO
12. Skyddsronder och systematiskt brandskydd
13. Intranätet Vibe ska införas
14. Budgetuppföljning – uppföljning varje månad

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationsärendena
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§ 40

Ökade behov av resurser för elever i behov av särskilt stöd, Dnr 2013-000067

Grundskolan har haft en bastilldelning med resurser för elever i behov av särskilt stöd
på 5,4 tjänster.
2012 minskade resursen till 3,5 tjänster för Förskoleklass – åk 1-9.
Under 2013 har behovet ökat och inför läsåret 2013-2014 ökar behovet ytterligare för
stöd för enskilda elever.
Fördelningen på de resurser som finns idag är följande:
Snörrumskolan F-3 har 2,5 tjänst. Hagaskolan 4-9 har 1,0 tjänst.
Det är i Förskoleklass och åk 1-3 samt fritidshem som behovet är mycket stort. Det är
flera elever med diagnoser, utåtagerande beteende, medicinsk diagnos.
Vi använder oss redan idag av alla de möjligheter till omfördelning och samordning
inom grundskolan som är möjlig.
Utan resurs för dessa elever kan inte skolan och fritidshemmet garantera trygghet och
studiero för samtliga elever. Lärarna kan inte genomföra en undervisning som är den
som eleverna är garanterade. För en elev handlar det om livsuppehållande hjälp.

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning
Eleverna kommer inte att nå målen i skolan.
Trygghet och studiero kan inte upprätthållas  för samtliga elever.
För en elev handlar det om att få tillsyn och trygghet så att inte livet riskeras.
Behovet av mer resurser  2,0 tjänster för läsåret 13-14. Det handlar om utökad resurs i
förskoleklass, fritidshem samt år 2.
Det handlar också om  arbetsmiljö för personalen i skolan och på fritidshemmet. De
ska orka med sina arbetsuppgifter och vara bra förebilder för eleverna.

Hänvisning till skollagen
Särskilt stöd beskrivs  i skollagen 3 kap  6-12 §
Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva
särskilt stöd för att nå målen för utbildningen. Om det på något sätt framkommer att
det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
ska detta anmälas till rektor. Eleven kan även behöva särskilt stöd på grund av andra
svårigheter i sin skolsituation. Rektorn ska skyndsamt utreda om särskilt stöd behövs.
Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn besluta om särskilt
stöd för eleven.
Skollagen  5 kap 3 §
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.
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Forts. § 40

Finansiering
Alla möjligheter till omfördelning och samordning är redan genomförda.
Mer pengar måste tillföras verksamheten.
För läsåret 13-14 behövs en förstärkning med 800 000 kr

Beredning
Tjänsteskrivelse rektor Snörrumskolan 130515

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar Lena Bernhardsson för den detaljerade informationen kring
resurser för elever i behov av särskilt stöd.

Förslag till beslut är att tillföra Snörrumskolan ytterligare 370 000 kr för 2013 särskilt
riktat till de två elever med specifika behov som Lena Bernhardsson redogjort för.

Att uppdra åt Lena Bernhardsson att ytterligare utreda frågan om Fk stöd.

Att hos kommunstyrelsen äska en utökning av budgetramen för barn med behov av
särskilt stöd med 370 000kr.

Expedieras:
Rektor Snörrumskolan
Kommunstyrelsen
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§ 41

Kulturstipendium 2013, Dnr 2013-000037

Dals-Eds kommuns Kulturstipendium 2013 skall delas ut. Kulturstipendiet utdelas till
enskild person eller ideell förening som belöning eller stöd och uppmuntran för
värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap, undervisning,
folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av
kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds
kommun.

Kulturstipendiet utgörs av en summa på 5000 kronor och kan delas ut till en person
eller delas mellan flera personer.

Vid förslagstidens utgång har 10 förslag på stipendiat inkommit.

Arbetsutskottet har 2013-04-24 beslutat att överlämna till FOKUS-nämnden att
besluta om mottagare av kulturstipendiet.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämndens kulturstipendium 2013 tilldelas Gunnel Zackariasson.

Expedieras:
Stipendiaten
Förslagsställaren
Fritids-kulturchefen
Ordförande FOKUS-nämnden



      Dals-Eds kommun Sammanträdesprotokoll
      FOKUS-nämnden 2013-05-22

Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ………………………..

6(24)

§ 42

Systematiskt kvalitetsarbete, Dnr 2013-000035

Under 20130410 arbetade nämndens ledamöter och verksamhets-ansvariga med
kompetensutveckling och måldiskussioner. Vad gäller de kommunala målen hanteras
kommunfullmäktiges beställningar som nämndmål. Nationella mål beskrivs under
läroplanens åtta områden och ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet arbetas
fram.

I enlighet med den 20130410 överenskomna planen har förvaltningschefen inför
nämnden 20130522  utarbetat riktlinjer för nationella mål, kommunala mål samt
rutiner för det systematiska uppföljningsarbetet.

Beredning:
Arbetsutskottet § 34, 2013-04-24

FOKUS-nämndens beslut

Att arbeta i enlighet med förslaget.

Att anta föreslagna utvecklingsområden enligt underlaget i Stratsys

Expedieras:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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§ 43

Motion - Utredning om framtida barnomsorg i Dals-Ed, Dnr 2012-000139

20121212 beslutade FOKUS-nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att utreda
alternativa former för förskola och fritidshem. Utredningen hade att titta på alternativ
pedagogisk verksamhet såsom utomhusförskola och utomhusfritidshem.
I uppdraget ingick att undersöka vårdnadshavares intresse för dessa omsorgsformer,
pedagogiska effekter, konsekvenser för övrig verksamhet, investeringskostnader och
driftskostnader.

Sedan uppdraget gavs, har den föreslagna verksamheten beskrivits till sitt innehåll,
syfte och utformning. Detta har löpande redovisats nämnden för information.
Dessutom har en förfrågan ställts till vårdnadshavare om intresset för den föreslagna
verksamheten.
Utfallet av förfrågan/enkätundersökningen gav vid handen att intresse för
verksamhetsformen uttrycks för 20 av 118 barn i förskoleålder, samt för 17 av 77 barn
i fritidsålder. De 20 respektive 17 barn som redovisas ovan, fördelar sig relativt jämnt
över årskullarna. I genomsnitt 3,3 barn per årskull handlar det om i förskoleåldrarna.

Att bedriva verksamhet inom förskola eller fritidshemsverksamhet för de yngre
åldrarna, handlar i stor utsträckning om att utveckla barnens förmågor i en
socialiseringsprocess. Av utvecklingspsykologiska skäl anses det idag att bäst
förutsättningar för denna utveckling inte skapas av alltför åldersheterogena grupper
som en organisatorisk utgångspunkt. Det pedagogiska arbetet tar också sin
utgångspunkt i ålders- och utvecklingsmässigt mer homogena grupper.
Redan idag erbjuds inom Dals-Eds kommun förskoleverksamhet och
fritidshemsverksamhet som i hög utsträckning nyttjar utomhusmiljöer aktivt på ett
utvecklande sätt. Skillnaden i antal timmar per dag i utomhusmiljö mellan befintlig
verksamhet och den i utredningsarbetet beskrivna utomhusverksamheten, är
försumbar.

Beredning:
Redovisning av resultat från enkätundersökning avseende Utomhusverksamhet
130315
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-03-21
Arbetsutskottet § 35, 2013-04-24

FOKUS-nämndens beslut
Med hänvisning till förvaltningschefens utredning samt resultat av genomförd
enkätundersökning beslutar nämnden att inte gå vidare med fördjupad utredning av
investerings- och driftskostnader.
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Forts. § 43

Motionen anses härmed besvarad och överlämnas till kommunstyrelsen.

Uppdra till förskolecheferna att inkomma med utfallet av en mätning av
utomhusvistelse under veckorna 33-34 till AU i september.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Förskolechefer
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§ 44

IKT-strategi för förskola och skola i Dals-Eds kommun, Dnr 2013-000053

Inom FOKUS utbildningsverksamheter är verktyg för IT/IKT viktiga inslag. Mycket
kvalitativt arbete har genomdrivits på många områden under åren, med fokus på barns
och elevers utveckling. I samarbete med Dals-Eds samverkanskommuner inom V8
inleddes ett mer strategiskt arbete i frågan under 2012, vilket intensifierats under
2013, i syfte att samla resurser och bygga en långsiktig plan för utvecklingen för barns
och elevers bästa.

En IKT-grupp bestående av pedagogisk personal har arbetat fram förslag till IKT-
strategi, samt ett flertal pilotprojekt i samklang med strategin, i syfte att öka
utvecklingstakten och spetskompetenser vad gäller pedagogiska IT-verktyg, samt att
säkra en sammanhållen långsiktig linje i utvecklingsarbetet. Parallellt med detta har en
handlingsplan för nödvändiga insatser i syfte att nå strategins tänkta mål utarbetats.

Med utgångspunkt i Dals-Eds kommuns preliminära e-strategidokument, samt
de mål som beskrivs i förskolans och skolans styrdokument, har FOKUS
ledningsgrupp utifrån det förarbete IKT-gruppen gjort, enats om ett förslag till
IKT-strategi för förskola och skola för att säkerställa en likvärdig digital
kompetens i barns och elevers dagliga arbete med IKT. Strategin definierar mål
för pedagogisk utveckling, likvärdighet och tillgänglighet, och betonar ett
hållbart förhållningssätt vad gäller etik och säkerhet.

Beredning: FOKUS-nämndens arbetsutskott § 36, 2013-04-24

Handlingsplan – undersökning av IKT miljön i Dals-Eds grundskolor/ Göran
Gustafsson

FOKUS-nämndens beslut

Att anta IKT-strategin för vägledning och grund för det fortsatta utvecklingsarbetet
inom FOKUS förskole- och skolverksamheter.

Expedieras:
FOKUS verksamhetsansvariga
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§ 45

Reviderade riktlinjer för Västbus, Dnr 2011-000110

Kommunerna och regionen i Västra Götaland har sedan  2005 gemensamma riktlinjer,
”Västbus riktlinjer”, kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med
sammansatt social och psykiatrisk problematik. Under 2011/2012 har en översyn av
dessa riktlinjer gjorts. Riktlinjerna har kompletterats med särskilda riktlinjer när det
gäller familjehemsplacerade barn.
Förslaget har remissbehandlats.

VästKoms styrelse beslutade (2012-12-18, § 24) att godkänna förslag till nya riktlinjer
och samtidigt rekommendera de fyra kommunalförbunden att i sin tur göra det
samma.

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade (2013-02-07, §3) att
rekommendera medlemskommunerna att anta Västbus reviderade riktlinjer samt
Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn.
Västbus Lokala Ledningsgrupp i Dals Ed;
Lena Bernhardsson, rektor grundskola/skolbarnsomsorg, sammankallande i gruppen.
Hans Åkerlund, rektor grundskola
Naima Melin, förskolechef
Mattias Johannesson, tf rektor Utsikten gy-sär
Ingela Brink Gullin, IFO chef
Theresia Jöngren, Verksamhetschef BUP Bäckefors
Lena Örtengren, Verksamhetschef primärvården Ed

Västbus Lokala Ledningsgrupp anser att Västbus reviderade riktlinjer är bra och
tydliga och är fullt tillräckliga för vårt arbete/ samverkan.
Förutom riktlinjerna finns att tillgå ”Råd för utredningsarbete på basnivån” samt
blanketter för dokumentation på Vg-region/Västbus hemsida.
Vi anser därför att dokumentet ”Edsbus – samverkan i Dals Eds kommun” kan
avvecklas.

Beredning
Tjänsteskrivelse rektor Snörrumskolan 2013-04-04
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 37, 2013-0424

FOKUS-nämndens beslut

Anta Västbus reviderade riktlinjer samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade
barn.
Avveckla Edsbus - samverkan i Dals Eds kommun.

Expedieras:
Rektor Snörrumskolan, KS för information
Socialförvaltningen
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§ 46

Lokalutredning skola och barnomsorg, Dnr 2013-000015

Direktiv för utredning om framtida lokalbehov för barnomsorg i Dals-Ed

Som en följd av Kommunstyrelsens beslut § 48 20130403 har FOKUS-nämnden att
inleda arbetet med att fastställa direktiv till den utredning om framtida lokalbehov
som Kommunfullmäktige väntas ta beslut om 20130417.

I lokalutredningen Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed
framkom ett stort antal synpunkter och nya perspektiv på behov och möjligheter
vilka ska beaktas i det fortsatta utredningsarbetet om framtida lokalbehov för
barnomsorg i Dals-Ed. Med utgångspunkt i alternativ 5 i lokalutredningen, samt
inkomna synpunkter och tidigare beredningar av barnomsorgsbehovet i Dals-
Eds kommun, ska riktade direktiv fastställas av FOKUS-nämnden. Utredning
med beslutsförslag ska redovisas för Kommunstyrelsen 20131009.

Då Kommunfullmäktige ännu ej beslutat i frågan vid tidpunkten för kallelsen till
FOKUS arbetsutskott, kan det anses lämpligt att avvakta beslutet innan direktiv
utarbetas. Diskussioner kring förslag till direktiv vid FOKUS AU 20130424 föreslås
ligga till grund för nämndbeslut 20130522.

Barnomsorgens framtida lokalbehov

Vid Kommunfullmäktige 20130417 beslutades enligt följande:

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed, Dnr 2011-000133.291

Sammanfattning
Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av
flera utredningar och processer. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-09 §
54 redovisade teknisk chef och förvaltningschef för Fokus uppdrag enligt tidigare
beslut i kommunstyrelsen 2011-11-29 § 200. Redovisningen byggde på tre olika
alternativ för ombyggnad av Hagaskolan som i olika mån uppfyllde intentionerna i
uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-09 § 54 uppdra åt förvaltningschef Fokus att
utifrån de tre redovisade alternativen enligt ovan upprätta ett underlag
innehållande:
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Forts. § 46

 konsekvensanalys av alternativen (en tydlig beskrivning av vad respektive alternativ leder till för
effekter såväl pedagogiskt, organisatoriskt som arbetsmiljö- och driftsmässigt samt eventuella

behov av kompletterande investeringar)

 beräkning för genomförande av etapp 2 (ombyggnad för en sammanhållen F-9 skola samt en
konsekvensanalys enligt ovan)

 ombyggnation och underhåll av Snörrumskolan (dels de nuvarande underhålls- och
uppvärmningsbehoven och dels de åtgärder som krävs i det fall som all förskoleverksamhet ska
hanteras på Snörrumskolan)

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna åt Fokusnämnden att utifrån
förvaltningschefens underlag, besluta om den fortsatta beredningen och förankringen
av ärendet genom en kommunikationsplan gentemot berörda parter samt därefter
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till beslut baserat på Fokusnämndens
bedömning som facknämnd av skolans framtida behov. Fokusnämndens förslag till
beslut ska vara av den karaktären att kommunstyrelsen kan använda förslaget som
underlag för projektering, upphandling och genomförande, under förutsättning att
erforderlig finansiering kan uppnås. Kommunstyrelsen önskade vidare att
Fokusnämnden genomför en informationsinsats kring vad en F-9 skola innebär och
på vilka sätt den kan organiseras.

Under våren 2012 avslutade dock förvaltningschefen sin anställning varför
kommunchefen arbetat vidare med uppdraget enligt ovan under hösten. Utredningen
med förutsättningar och fem stycken alternativ för att anpassa och optimera skolans
och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande behov presenterades
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-21.

Utredningen har därefter varit tillgänglig för att ta del av och lämna synpunkter kring
för allmänheten via kommunens hemsida och facebook. Därefter har utredningen
redovisats för berörda parter i enlighet med utredningens kommunikationsplan och
vid ett informationsmöte för allmänheten den 16 januari 2013.

Yttranden och synpunkter har inkommit från en rad intressenter såsom fackförbund,
personalgrupper, elever, föräldrar, partier och partigrupper som beaktas i beslut och
i den fortsatta processen.

Kommunstyrelsen överlämnade 2012-12-05 § 168 ärendet och utredningen vidare till
Fokusnämnden för beredning av beslutsförslag gällande inriktning för lokalbehovet
utifrån de redovisade alternativen. Fokusnämndens inriktningsbeslut har nu tillställts
kommunstyrelsen för beredning av beslutsförslag till fullmäktige.
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Forts. § 46

Ärendet var föremål för MBL 2013-03-27

Beslutsunderlag:
Utredning Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed, 2012-11-21
Inkomna yttranden och synpunkter enligt följande:
Personalen på Ängsvallens förskola, 2012-11-26
Förskolepersonal på förskolorna Snörrum, Stallbacken och Toppen, 2013-01-15
Snörrumskolans personal, 2013-02-07
Kommunal sektion Dals-Ed, 2013-02-06
Synpunkter från Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundets utlåtande om lokalutredningen i Dals-Ed, 2013-02-28
Föräldrasynpunkt, 2013-01-16
Föräldrasynpunkt, 2013-01-30
Föräldrarådet för Snörrum F-3, 2013-02-13
Vision avd Dals-Ed, 2013-02-15
Hagaskolans personal och elever, 2013-02-15
Edshus AB, 2013-02-15
MBL-protokoll § 19 Fokusnämnden, 2013-02-20
Fakta förskolor, Fokusförvaltningen, 2013-02-01
Yttrande från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, 2013-
02-19
Yttrande från Socialdemokraterna, Skolan i fokus-hur ställer vi oss? Dals-Ed,
februari 2013

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige beslutar med anledning av utredningen Framtida lokalbehov

för skola och barnomsorg i Dals-Ed om fortsatt process enligt följande direktiv.

 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en renovering och ombyggnation av
Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan)
utifrån alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under
processen ska värderas.

      Projekteringen ska föregås av en mer fördjupad och detaljerad utredning om
      var, hur och när de olika renoveringarna och ombyggnationerna ska ske.
      Utredningen ska bedrivas i nära samarbete med Fokusnämnden samt med
      möjlighet för inflytande för personal och brukare. I utredningen ska

   möjligheten att anpassa lokalytan för grundskolan samt sänka driftskostnader
      för fastigheten beaktas så att Fokusnämnden ges förutsättningar att fortsatt
      driva arbetet med effektivisering och förhålla sig till standardkostnader.
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Forts. § 46

   Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Därefter
      vidtar projektering och anbudsförfarande med målsättning om byggstart under
      första kvartalet 2014.

      Den ekonomiska ramen för utredning, projektering och investering ska vara

     30  miljoner kronor. Finansiering görs främst med de 20 miljoner kronor som
      redan är avsatta för ändamålet i kommunens investeringsbudget och med
      strävan att resterande finansiering sker med likvida medel. Om inte detta är
      möjligt bemyndigas kommunstyrelsen att låna upp maximalt 10 miljoner
      kronor med så snar återbetalning som möjligt.

      Kommunstyrelsen uppdras därutöver att genomföra en utredning kring
            framtida köksorganisation. Utredningen ska ske i nära samverkan med
            Fokusnämnden och socialnämnden. Närmare direktiv och tidsplan kring
            köksutredningen fastställs av kommunstyrelsen.

 Fokusnämnden uppdras att genomföra en utredning om barnomsorgens framtida
lokalbehov och lämna förslag på eventuella förändringar. Närmare direktiv kring
utredningen fastställs av Fokusnämnden. Utredning med beslutsförslag ska
redovisas för kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.

För den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering för
att kunna förhålla sig till standardkostnader inom grundskola och barnomsorg
ansvarar Fokusnämnden i dialog med personal och brukare.

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning
Utifrån ovan angivna beslut, har FOKUS-nämnden att ta fram direktiv för en
fördjupad utredning, som kan utgöra underlag för beslut vad gäller
barnomsorgens framtida lokalbehov till Kommunstyrelsens sammanträde
20131009. Då utrednings- och planeringstiden är mycket kort, har förvaltningen
omedelbart efter KF:s beslut påbörjat ett preliminärt planeringsarbete samt
börjat sammanställa allt det material som tagits fram under lokalutredningens
gång, för att ha som utgångspunkt för den fördjupade utredningen. För att ha en
möjlighet att avsluta utredningen i tid för ett beslut i FOKUS-nämnden inför
Kommunstyrelsens sammanträde i oktober, skapas på så sätt ett brett underlag
för de direktiv nämnden tar fram.
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Arbetsutskottets beslut

Att utifrån FOKUS arbetsutskotts synpunkter 20130424 uppdra åt förvaltningschefen
FOKUS att utarbeta förslag till utredningsdirektiv inför nämndsammanträdet
20130522.

FOKUS-nämndens beslut

Utredningen Barnomsorgens framtida lokalbehov ska genomföras enligt följande
direktiv:

Med utgångspunkt i det underlag som utredningen Framtida lokalbehov för skola
och barnomsorg i Dals-Ed lämnat, ska en fördjupad utredning utföras som kan ligga
som beslutsunderlag vid FOKUS-nämndens sammanträde 20131002, och därefter
beslutsförslag till Kommunstyrelsens sammanträde 20131009.
Forts § 46

Syfte och utgångspunkter för den fördjupade utredningen ska vara desamma som för
utredningen Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed.

Stor vikt ska läggas vid alla de synpunkter som inkommit i samband med samråd och
andra arenor för synpunktshantering, samtidigt som den fördjupade utredningen också
ska arbeta vidare med väl utvecklade former för samråd för alla berörda.

Pedagogisk utveckling med kvalitet, god arbetsmiljö, anpassning efter beräknat
barnomsorgsbehov i ett långsiktigt perspektiv och principen om god ekonomisk
hushållning ska särskilt beaktas.

Utredningen ska utmynna i en redovisning av ett beslutsunderlag som kan ligga till
grund för beslut om projektering och anbudsförfarande.

Expedieras:
Förvaltningschefen
KS för information
Rektorer grundskolan
Förskolechefer
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§ 47

Reviderad Delegationsordning FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000042

Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med revidering av FOKUS-
nämndens delegationsordning.

Arbetsutskottet föreslår  att under rådande förhållande vad gäller förvaltningens
bemanning skjuta på beslut om reviderad delegationsordning till FOKUS-nämnden
den 28 augusti.

FOKUS-nämndens beslut

Ärendet behandlas vid arbetsutskottet den 14 augusti.

Expedieras:
Förvaltningschefen
AU 14/8
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§ 48

Platsbehov förskolan hösten 2013, Dnr 2013-000028

Under hela 2012 har behovet av barnomsorgsplatser ökat i Dals-Eds kommun.
Verksamhetsansvariga har arbetat med anpassningar efter det ökade behovet, och
under 2012 tillsköts medel för utökad verksamhet utifrån faktiskt behov. Detta till
trots, råder fortsatt platsbrist inom barnomsorgen.
Under våren 2013 försöker verksamhetsansvariga lösa situationen genom
omfördelning av fritidsbarn och förskolebarn, samt genom att försöka rekrytera en
dagbarnvårdare tidsbegränsat.
I en sammanställning inför hösten 2013 framgår att dessa insatser inte är tillräckliga.
Höstterminen 2013 frigörs 35 förskoleplatser då förskolebarn går vidare till
förskoleklass. Samtidigt står 52 barn i kö för barnomsorg till hösten 2013. Detta gör
att dagens organisation lämnar 17 barn utan förskoleplats.

Tjänsteskrivelse från förskolechefer 2013-02-20 ”Uppgifter för beräkning av
platsbehov hösten 2013” finns.

Förvaltning och verksamhetsansvariga arbetar aktivt med att iordningställa utökad
förskoleverksamhet i enlighet med de behov som finns och gällande lagkrav. Om än i
enlighet med principen om god ekonomisk hushållning, kommer utökad verksamhet
att göra att kostnaderna överstiger budgetramen för förskoleverksamhet, på grund av
den tidigare redovisade omfattningen av barnomsorgsbehovet i Dals-Eds kommun i
förhållande till skatteutjämningsbidragets koefficienter.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 19
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-02-26

FOKUS-nämnden har uppdragit åt förvaltningschefen att i enligthet med principen om
god ekonomisk hushållning gå vidare i arbetet med att tillgodose behoven av
barnomsorg i enligthet med gällande lagkrav.

FOKUS-nämnden har även uppdragit åt förvaltningsekonomen att utarbeta underlag
för att hos kommunstyrelsen göra framställan om äskande av en utökning av
budgetramen för förskoleverksamhet.

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning

I dag har Dals-Eds kommun 10 förskoleavdelningar fördelade på 4 enheter.
Endast en enhet är byggd med tanke på förskola. Övriga enheter är lokaliserade
i lägenheter eller liknande. Förutom kostnader för lokaler, som antingen bereds
internt inom kommunens
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Forts. § 48

befintliga fastigheter eller via extern fastighetsägare, innebär en
förskoleavdelning kostnader för personal, material och inventarier samt köp av
tjänster som städ och kost.

En förskoleavdelning beräknas omfatta 17 barn (á 30 timmar) som generar en
personalstyrka på 3 tjänster. En småbarnsavdelning (1-3 år) ger en
tjänsteutökning med 14 %. Kostnaden för personal en avdelning beräknas till
1,4 Mkr för helår.

Material beräknas utifrån en summa per barn och ska täcka lekmaterial,
studiebesök och annat material (tex diskmedel, papper osv). Summan per barn
är för närvarande ca 1 800 kronor, vilket ger en årskostnad på 32 000 kronor.

Städ och kost köps av kommunstyrelsens teknik- och service. Kostnaden för
städ (två avdelningar 2013) är 245 000 kronor, vilket ger en kostnad om 123 000
kronor/år och en avdelning.

Kostnaden för kost (två avdelningar 2013) ligger på 688 000 kronor, vilket ger
en kostnad på 344 000 kronor/år för en avdelning.

Totalt ca 1,9 Mkr/år exkl inventarier och lokaler för 17-19 barn.
Ett familjedaghem kan ta emot max 4 barn (á 30 timmar). En dagmamma kostar
ca 430 000 kronor/år. Totalkostnaden för att klara behovet om 17-19 barn blir ca
1, 9-2, 1 Mkr. Det är också svårt att rekrytera i den omfattning som behövs,
vilket visat sig i samband med försök att rekrytera dagbarnvårdare under våren
2013.

Lokalkostnaderna (hyra + el) för Stallbackens förskola (två avdelningar) ligger
på 615 000 kronor, vilket skulle ge en kostnad om ca 310 000 kronor/år för en
avdelning.

Det är handläggarnas bedömning att Dals-Eds kommun, utifrån gällande lagar
och kommunens mål har att utöka barnomsorgsverksamheten med en avdelning
under 2013, vilket innebär en kostnad utöver ram om 1,1 Mkr för tiden augusti-
december 2013.

Beredning: FOKUS-nämndens arbetsutskott § 40, 2013-04-24

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden föreslås att hos kommunstyrelsen äska en utökning av budgetramen
för förskoleverksamhet med 1,1 Mkr.

Expedieras: Kommunstyrelsen
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§ 49

Budget 2014 - information, Dnr 2012-000142

Med utgångspunkt i de informationspunkter som förvaltningschef och
förvaltningsekonom presenterade vid budgetdialogen 20130416 redovisar
förvaltningschefen underlaget för synpunkter till budgetperedningen vilka ska lämnas
20130506.

Förvaltningschefen informerar.

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen

Expedieras:
Kommunstyrelsen för information
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§ 50

Samråd planprogram för nytt resecentrum, Dals-Eds kommun, Dnr 2013-000055

På uppdrag av kommunstyrelsen har Plan- byggnadsnämnden upprättat en
samrådshandling för planprogram för Resecentrum i Ed.

Planprogrammet är första steget i planläggning för ett nytt resecentrum. Syftet är att
belysa planområdets  förutsättningar, utpeka vilka konsekvenser resecentrumet kan
medföra samt att avgränsa frågor för miljöbedömning.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara Plan- och byggnadsnämnden
tillhanda senast 27 maj 2013.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 42, 2013-04-24

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tar del av planprogrammet för nytt resecentrum i Ed.

FOKUS-nämnden yrkar på att i planförslaget hänsyn tas till trafikförhållandena för
barn och ungdomar på väg till och från skola samt fritidsaktiviteter.

Expedieras:
Plan- och byggnadsnämnden
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§ 51

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2013-05-22, Dnr 6972

10. Lotteritillstånd beviljat för Litauens barn för tiden 2013-04-10 –2016-04-09.
      Littera 16.05. delegat fritids-kulturassistent
11. Eds SK, bidrag till kartfond 2013, 30 000 kr. Littera 15.06, delegat Fritids-
      Kulturchef Kerstin Sandqvist

FOKUS-nämndens beslut

Delegationsärendena har redovisats.
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§ 52

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2013-05-22, Dnr 6973

1. Antal medarbetare per chef, beslut KS § 52  130403
2. Skrivelse angående lågfrekventa busslinjer och kollektivtrafik på landsbygd

i Västra Götaland
3. Pensionsförstärkning vid förtida uttag, beslut KS § 51  130403
4. Årsredovisning 2012 – Dals-Eds kommun – Bokslut, beslut KF § 15,

130417
5. Årsredovisning 2012 – Dals-Eds kommun, ansvarsfrihet, beslut KF § 16

130417
6. Avvikelserapporter
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§ 53

Verksamhetsplan 2014 - FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000069

Förvaltningschefen redovisar FOKUS-nämndens verksamhetsplan 2014.

FOKUS-nämndens beslut

Anta FOKUS-nämndens verksamhetsplan 2014 i enlighet med underlaget i Stratsys.

Överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Kommunstyrelsen


