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Tagit del av informationen

FOKUS-namndens beslut

1. Pilotprojekt (IKT) ar igang
2. Kulturveckan i Dals-Ed pagar
3. Arbetsmiljoverket forvarnar om besok i skolor
4. Karriarstjanster diskuteras lopande
5. Oktoberdagarna 3-4/10
6. VIBE i stallet for VK ar pa gang
7. Rekrytering av ny rektor gymnasiesar da Camilla Adler sagt upp sig
8. Malen i verksarnhetsplanen
9. Oversyn av tjanstledigheter och praxis
10.2 oktober budgetpresidium, FOKUS-namnden flyttas till kl13.00
11. Gemensamt AU med SocialnamndensAU
12.Huvudman inbjuds till en Auktualitetskonferens 29/1 -14 i Goteborg
13. Infor nasta namndsrnote kommer skrivelsen om sarskild satsning pa lararloner

att lyftas upp
14. Skolgang i Norge

Forvaltningschefen informerar enligt nedan:

UppfOljning aktuella arenden och informationsarenden 2013, Dnr 2013-000009

§ 71
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Expedieras:
Forvaltningschef
Forvaltningsekonom

·1

Tagit del av informationen och godkanner foreslagen ram for 2014.

FOKUS-namndens beslut

Fordelning av anslaget for investeringar tas fram under varen 2014.

Infer beslut om eventuella ombyggnationer av skollokaler finns ett behov av tillskott
for losa inventarier for 2015.

I kommunens Budget- och maldokument 2014 foreslas att FOKUS-namndens
investeringsanslag ska vara 480000 kronor per ar under perioden 2014 - 2016.
Beloppet ar samma som namnden har tilldelats varj e ar under se senaste aren och ska i
huvudsak ersatta inkop av inventarier vid utrangering. Enskilda ar har lite storre
investeringar kunnat rymmas i beloppet, t ex digitalisering av bio, verktyg for
skoldatatek mm.

Investeringsbudget FOKUS-namnden 2014, Dnr 2013-000098

§ 72
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Expedieras:
Forvaltningschef
Forvaltningsekonom

Tagit del av informationen och uppdrar till forvaltnignschefen att ta fram forsalg till
atgarder for att anpassa budget en till tilldelad ram.

FOKUS-namndens beslut

Ett askande om utokning av verksamhet har inkommit och avser fortsattning pa
satsningen for skoldatatek. Under 2013 har satsningen finansierats genom sarskilt
statsbidrag fran Skolverket.

Kommunfullmaktige har beslutat om 2014 ars budgetramar for namnder och styrelser.
FOKUS-namndens verksamhetsansvariga ar just nu mitt i arbetet med framtagande av
intembudgetar for verksamhetema. Sammanstallning kommer att ske infer FOKUS
namndens sammantrade den 6 november 2013. Forslaget ligger for narvarande ca 3,5
miljoner kronor over tilldelad ram, varfor forslag till atgarder for att anpassa budgeten
till ramen ska tas fram.

Driftbudget FOKUS-namnden 2014, Dnr 2012-000142

§ 73
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Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Forvaltningschefen
Forvaltningsekonom

Malin Kallen (S) och Tim Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet gallande
foreslagna avgifter och taxor for FOKUS-namndens verksamheter.

I ovrigt godkanna foreslagna avgifter och taxor for FOKUS-namndens verksamheter.

Gora en oversyn over barnomsorgens taxor och avgifter.

Foresla oforandrade avgifter inom Kulturskolan.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
Tjansteskrivelse forvaltningsekonom 2013-04-15

I ovrigt foreslas inga andringar i taxor och avgifter fran forra aret inom FOKUS
namndens verksamheter.

Inom kulturskolans verksamheter ar dansen mycket popular. Under varen 2013 deltog
147 elever med 65 elever fran Hagaskolan (4-9), 79 elever fran Snorrumskolan (F-3)
och 3 elever utifran, Fran hosten 2013 erbjuds ater Bild. For art kunna kalla sig
Kulturskola maste skolan erbjuda 3 inriktningar vilket uppfylls genom inforandet av
bild-verksamheten. Att justera avgifterna innebar art kulturskolan okar sina
mojligheter att erbjuda fler inriktningar.

)

Fragan om oversyn av FOKUS-namndens taxor har aktualiserats infer budget 2014.
Rektor kulturskolan och forvaltningsekonom har sett over hur avgiftsnivaerna ligger i
lite olika kommuner. Inom vart naromrade varierar avgifterna fran 450 kronor
(Bengtsfors) till 700 kronor (Mellerud). Enligt statistik fran Sveriges Musik- och
Kulturskolerad (SMOK) lag terminsavgifterna i Vastra Gotaland pa ett snitt med 666
kronor for 2012.2003 var avgiften i snitt ca 460 kronor.

Taxor och avgifter FOKUS-namnden 2014, Dnr 2013-000099

§ 74
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Expediering:
Kommunstyrelsen

Tagit del av informationen

FOKUS-namndens beslut

Forvaltningsekonomen Karin Strutz redogor for FOKUS-namndens delarsbokslut,
Prognosen uppvisar ett resultat pa underskott om ca 4,5 miljoner kronor fore
foreslagna atgarder om ca 2 milj oner kronor.

Delarsbokslut 2013 FOKUS-namnden, Dnr 2013-000093

§ 75
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Enkater lamnas aven ut till elever. NKI-fragoma har dock bedorns som for abstrakta for de
yngre bamen och elevema och stalls till elevema fran ar 5 till och med gymnasiet.

Hanvisning till kommunens mal och Barnkonventionen
Komrnunfullmaktige har mal for bade" Kvalitetssakring av verksamhetema" samt "Oppenhet
och dialog med kommuninvanare". FOKUS-namnden har mal for" Skapa en tydlig och
gemensam bild av verksamhetemas resurser och resultat som grund for analys, beslut,
atgarder och utvardering" samt att "Kommuninvanare ska ges mojligheter att lamna
synpunkter pa verksamhetema".

I samband med analys av NKI maste aven svarsfrekvensen beaktas. Denna har fran och till
varit lag.

FOKUS-namnden har under flera ar gjort enkatundersokning med tillhorande Nk.l-fragor.
Variationema i indexvardet har varierat mycket, bade mellan verksamhetema, hos elever och
foraldrar samt mellan aren. Lagst noterad varde bland foraldrama har varit strax over 40 och
for elevema strax over 20.

Respondenten svarar pa fragorna med en skala mellan 0 och 10, dar 10 ar basta vardet,
Vardena beraknas sedan om och far ett sammanlagt index mellan 10-100. Ett Index mellan 70
och 90 ar bra.

1. Hur nojd respondenten ar med verksamheten i dess helhet.
2. Hur val verksamheten uppfyller respondentens forvantningar.
3. Hur verksamheten ar jamfort med en ideal sadan.

Nkl-vardet baseras pa ett medeltal pa tre fragor:

I kvalitets- och utvecklingsarbetet ar det nodvandigt att ha god kunskap om kundemas syn pa
verksamheten. Att mata den upplevda kvaliteten ar dock svart,

For att fa nojdare kunder eller anvandare ar det viktigt att ta reda pa hur dessa varderar
verksamheten. SCB har tag it fram fragor for undersokning med Nojd-Kund-Index (NKI) som
sedan visar vilka omraden som behover forbattras for att pa ett effektivt satt gora era kunder
mer nojda,

NKI - brukarenkat, Dnr 2013-000100

§ 76
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Expedieras:
Verksamhetsansvariga FOKUS

Namnden uppdrar till respektive verksamhetsansvarig att noggrant folja upp resultaten.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
Tjansteskrivelse forvaltningsekonom FOKUS 2013-04-15
FOKUS-namndens arbetsutskott § 622013-09-18

Forts. § 76

Sam ma ntradesprotokoll
2013-10-02

Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden
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Expedieras:
Forvaltningschefen
Rektor Hagaskolan

1. Med elevens och personal ens basta for ogonen, formedla FOKUS-namndens
installning till beslutet.

2. Undersoka mojligheten att forlanga tiden da skadestandsanspraket skall
inkomma till Bam - och elevombudet (den 14 oktober i nulaget),

3. Utreda fragor kring skadestandet beroende pa vilket val som kommer att
goras.

4. Radgora med FOKUS-fOrvaltningens forvaltningsjurist/namndsekreterares
kring den rattsliga processen samt de inblandande parternas stod i arendet.

Delegera den fortsatta hanteringen till FOKUS-namndens ordforande enligt foljande
riktlinjer;

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
Yttrande till Barn - och elevombudet Rektor 2013-05-17
FOKUS-namnden § 692013-08-28
Skrivelse forvaltningschefFOKUS 2013-09-05
FOKUS-namndens arbetsutskott § 65 2013-09-18

Beslut har inkommit 20130926 och Bam - och elevombudet finner efter omprovning
inte skal att andra beslutet fattat den 20 augusti 2013.
20131001 inkom en skrivelse da huvudmannen ombeds att senast den 14 oktober
skriftligen ange sin installning till skadestandsansprak,

I enlighet med FOKUS-namndens beslut 20130828, § 69, har skrivelse angaende
namndens installning till grundema for den skadestandsframstallan som inkom
20130821 tillsants Bam- och elevombudet.

Anmalan om krankande behandling, Dnr 2013-000062

§ 77
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Expedieras:
Fokus verksamhetsansvariga
Kommunstyrelsen

Godkanna reviderad delegationsordning for FOKUS-namndens verksarnhetsomraden.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
FOKUS-namndens arbetsutskott § 612013-09-18

FOKUS-namnden har § 562013-08-28 uppdragit at forvaltningschefen
att fardigstalla ett fullstandigt underlag for beslut om reviderad delegationsordning
FOKUS-namndens verksamhetsomraden for beslut vid namndens sammantrade
20131002.

I enlighet med FOKUS-namndens beslut 20130828, § 59, har ett underlag till
reviderad delegationsordning for FOKUS-namndens verksamhetsornraden tagits fram.

Reviderad Delegationsordning FOKUS-namnden, Dnr 2013-000042

§ 78
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Expedieras:
Kommunstyrelsenmed bilagor

FOKUS-namnden anser harmed att motionen ar besvarad gallande hur skolan
ordningsmassigt hanterar anvandandet av mobiltelefoner.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
Yttrande fran rektorer 2013-09-16

Rektorer inom Grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesarskolan har inlamnat
yttrande angaende anvandandet av mobiltelefoner med utgangspunkt i Skollagens
tydlighet vad galler skal for omhandertagande av foremal, Skollagen 5 kap §§22-24.

·1
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 20130619 § 121aterremitterat arendet till
FOKUS-namnden for yttrande kring hur skolan ordningsmassigt hanterar anvandandet
av mobiltelefoner.

Motion - Strategi Stralningsexponering, Dnr 2012-000125

§ 79
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Expedieras:
Forvaltningsjurist

FOKUS-namnden beslutar att begara permutation av fondema Christina Johanssons
fond och Skolsamfonden for att kunna fa forbruka av fondemas kapital och pa sa vis
mojliggora att namnden skall kunna gora utdelning ur fondema varje ar framover.
Uppdra till forvaltningsjuristen att genomfora en ansokan hos Kammarkollegiet.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
FOKUS-namndens arbetsutskott § 672013-09-18

Kostnaden for att begara permutation uppgar till 2 300 kr per fond.

Fragan om permutation av fondema Christina Johanssons fond och Skolsamfonden
har varit aktuell tidigare. Da stall de sig FOKUS-namnden positiv till en permutation
av fondema for att kunna kontinuerligt gora utdelning ur fondema. Fragan gick upp
till kommunstyrelsen for vidare behandling. Kommunstyrelsen anser dock att
FOKUS-namnden i egenskap som forvaltare sjalva bor besluta i arendet,

Pa grund av att fondema som ligger under FOKUS forvaltning och har ett litet kapital
sa har avkastningen de senaste aren varit marginell. Detta har fatt konsekvensen att
det inte varit aktuellt med nagon utdelning under nagra ar.

Permutation Christina Johanssons fond och Skolsamfonden, Dnr 2013-000019

§ 80
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Expedieras:
Forvaltningschef
Rektor Jonas Mansson
Ekonom Rolf Andersson

FOKUS-namnden tackar Jonas Mansson och Rolf Andersson for informationen.
Forvaltningschefen uppdras arrangera ett separat tillfalle for en djupare genorngang av
budget.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
FOKUS-namndens arbetsutskott § 682013-09-18
Yttrande rektor 201309-20

D - Anpassning lararresurs gymnasiet -(behorighetskrav)
E - Avvecklande av SFI-resurs -(integration samt skollagskrav).
enligt FOKUS-namndens beslut § 63,2013-08-28.

Rektor Jonas Mansson och Rolf Andersson besoker FOKUS-namnden for att redovisa
genomforande och konsekvenser for anpassning gallande forslagen:

Budgetuppfdljning FOKUS-namnden 201J, Dnr 2013-000033

§ 81
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Expedieras:
NaimaMelin
Annica Henriksen
Elisabeth Forsdal

Tagit del av informationen

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
FOKUS-namnden 2013-05-22
Tjansteskrivelse forskolechefer 20130913
FOKUS-namndens arbetsutskort § 692013-09-18

Forskolecheferna har inkommit 20130913 med en beskrivande del kring hur en dag
kan se ut pa forskolan.

FOKUS-namnden har 20130522 § 43 uppdragit till forskolechefcrna att inkomna med
utfallet av en matning av utomhusvistelse under veckoma 33-34.

20121212 beslutade FOKUS-namnden art uppdra at forvaltningschefen att utreda
altemativa former for forskola och fritidshem. Utredningen hade art titta pa altemativ
pedagogisk verksamhet sasom utornhusforskola och utomhusfritidshem.
I uppdraget ingick att undersoka vardnadshavares intresse for dessa omsorgsformer,
pedagogiska effekter, konsekvenser for ovrig verksamhet, investeringskostnader och
driftskostnader.

Motion - Utredning om framtida barnomsorg i DaIs-Ed, matning av fOrskoIans
utevistelse, Dnr 2012-000139

§ 82
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Expedieras:
Kommunstyrelsen
Forvaltningschef
Rektor Lena Bernhardsson

Den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering for att kunna
forhalla sig till standardkostnader, ansvarar FOKUS-namnden for i dialog med
personal och brukare.

Att uppdra at FOKUS-namnden att genornfora utredningens forslag om nybyggnation
av 4 nya forskoleavdelningar pa plats andra halvan av 2014.

FOKUS-namnden beslutar att lamna foljande beslutsforslag till Kommunstyrelsen:

Tackar Lena Bernhardsson for informationen.

FOKUS-namndens beslut

Beredning:
Tjansteskrivelse Forvaltningschef FOKUS 2013-09-25
FOKUS-namndens arbetsutskott § 642013-09-18

En utredning har genomforts i enlighet med direktiven fran beslut i KF 20130417
samt FOKUS-namnden 20130522, och presenterats for FOKUS-namnden.

Lokalutredning Barnomsorgen, Dnr 2013-000096

§ 83
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14. Hyresbidrag under kulturveckan for upplatande av lokal Dals-Eds HRF
Delegat fritids-kulturchef, littera 16.07

15. Lotteritillstand beviljat for Varldens bam lokalavdelningen, Dals-Ed 2013-
09-01 -

2016-08-31. Littera 16.05Delegat fritidsassistent Lena Edman

Delegationsarenden FOKUS-namnden 2013-10-02, Dnr 7164

§ 84
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1.Demokratidag 23 oktober 2013

Informationsarenden FOKUS-namnden 2013-10-02, Dnr 7166
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