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§ 54

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

1. VIBE information
2. Start av grundsärskola på Utsikten
3. Grundsärskola Munkedal – interkommunal ersättning
4. Inspektion Studie- och yrkesvägledning Hagaskolan – uppföljning av beslut
5. 31 sept kommer Anna Karlsson tillbaka från barnledighet
6. Resultat för årskurs 9 2013
7. NKI
8. Temadag på Hagaskolan – ny likabehandlingsplan
9. Lokalutredningen

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.
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§ 55

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodals
kommunalförbund, Dnr 2013-000027

 Kommunerna i Fyrbodal har under ett antal år haft en formaliserad samverkan kring
gymnasieskolan i regionen under rubriken Fyrbodals Gymnasieskola. Denna
samverkan startade innan nuvarande kommunalförbund bildades. Vid sidan av det
samverkansavtal som reglerar detta arbete finns bl.a. en avsiktsförklaring avseende
Teknikcollege samt en nyligen framtagen avsiktsförklaring om samverkan kring
Yrkeshögskoleutbildningar. Åtta kommuner inom Fyrbodal, den s.k. V8-gruppen i
vilken Dals-Eds kommun ingår, har en fördjupad samverkan kring förskola och
grundskola som bl.a. omfattar kompetensutveckling och kvalitetsutveckling.

Det finns inom Fyrbodals kommunalförbund en uttalad vilja att utvidga samverkan till
utbildningsområdet i stort, dvs. alla utbildningsformer för alla åldrar, som ska omfatta
samtliga medlemskommuner. En Avsiktsförklaring syftar till att tydliggöra ändamålet
med denna samverkan och hur arbetet bör bedrivas.

Under 2013 avslutas Fyrbodals Gymnasieskola och ersätts av Avsiktsförklaring
om samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodals kommunalförbund. I
samband med detta förändras förutsättningarna för Dals-Eds kommun vad gäller
utbildningsplatser inom gymnasieskolan. Genom Fyrbodals Gymnasieskola
reglerades kostnaden utifrån samverkansområdets riktlinjer. När Fyrbodals
Gymnasieskola avvecklas, står Dals-Eds kommun utan samverkansavtal för
gymnasieutbildning. Då den ersättning hemkommunen lämnar för utbildning,
baseras på hemkommunens ( eller samverkansområdets) kostnad för
motsvarande utbildning, innebär detta att Dals-Eds kommun har två vägar att
gå: Antingen ingå samverkansavtal gällande gymnasieutbildning och på så sätt
säkra en kostnadsnivå gentemot andra aktörer, eller inte ingå några
samverkansavtal, och därigenom ersätta olika utbildningsanordnare enligt deras
prislista.
Utan ett samverkansavtal är Dals-Eds blivande gymnasieelever
förstahandsmottagna på alla utbildningar som inte bedrivs i hemkommunen
(vilket i dagsläget enbart är Hotell och Turism). Med samverkansavtal skapas
samverkansområden, och då är blivande gymnasieelever endast
förstahandsmottagna inom samverkansområdet. Detta innebär en begränsning i
rätten till plats på en utbildning, samt rätten till inackorderingsbidrag.

Det är handläggarens bedömning att Dals-Eds kommun bör ingå samverkansavtal för
de vanligast förekommande gymnasieutbildningarna. Detta för att säkra samverkan
för utbildningarnas kvalitet, samt en förutsägbar kostnadsnivå. I närområdet finns
Strömstad, Bengtsfors, Åmål och Uddevalla som naturliga samverkanspartner.
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Forts § 55

Beredning FOKUS-nämndens arbetsutskott § 44, 2013-08-14

FOKUS-nämndens beslut

Uppdra åt förvaltningschefen FOKUS att ta fram förslag till samverkansavtal gällande
de vanligast förekommande gymnasieutbildningarna, med utbildningskvalitet,
geografisk närhet och rimliga kostnadsnivåer som utgångspunkter.

Expedieras:
Förvaltningschefen
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§ 56

Reglemente FOKUS-nämnden - revidering, Dnr 2013-000058

I en genomlysning våren 2013 av det elevboende som hör till Utsiktens
gymnasiesärskola, framkom att berört LSS-boende inte särskilt lyfts fram i FOKUS-
nämndens reglemente. Utredarens rekommendation var vid slutrapporten att åtgärda
detta.

I samband med översynen av FOKUS-nämndens reglemente för ett
förtydligande om gymnasiesärskolans LSS-boende, föreslås också hänvisningen
till Skollagen under avsnittet Barn och utbildning anpassas efter nu gällande
Skollag.

Beredning:
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 45, 2013-08-14

FOKUS-nämndens beslut

Godkänna att reglemente för FOKUS-nämnden uppdateras enligt förslag och
överlämna det till Kommunstyrelsen för beslut.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
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§ 57

Medborgarförslag - kommunhusdjur, Dnr 2013-000060

2013-04-25 uppdrogs förvaltningschefen FOKUS bedöma genomförbarheten av de
delar av förslagsställarens uppslag som berör FOKUS gymnasieverksamhet, som
grund för ett yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan.

Förslaget ”Kommunhusdjur” innefattar verksamheter inom en mängd områden.
Djurskötsel, produktion av skolmat, slakteriverksamhet, mejeriverksamhet,
matvaruförsäljning, byggnad och anläggning, byggnadsvård, terapeutisk
verksamhet, kolarverksamhet, skogsbruk mm. Endast smärre delar av dessa
verksamhetsområden kan idag anses tillhöra Scandinavian Schools
utbildningssfär. Lägerverksamhet, överlevnadskunskap och ”natursäkerhet”
ingår i dagens gymnasieutbildning.
De mycket omfattande regelverk och inte minst den lagstiftning man har att
förhålla sig till både nationellt och inom EU:s ramverk, när det gäller framförallt
matproduktion och djurhållning, byggnadsproduktion, terapeutisk verksamhet
och inte minst arbetsmiljöområdet, gör att man inte med lätthet kan ta sig an ett
projekt som det föreslagna. Långtgående insatser för kompetensutveckling,
kompetensrekrytering, tillståndsförfaranden samt en omfattande budgetprocess
vad gäller investeringar och den personalintensiva drift förslagsställaren
beskriver, utgör några av de inledande konsekvenser förslaget skulle ge.
Gymnasieskolan har i och med reformen Gy11 en mycket tydlig koppling
mellan utbildning och arbetsmarknadsbehov. Att förslagets utbildning kan
komma bedömas matcha ett nationellt eller regionalt arbetsmarknadsbehov,
synes ej uppenbart.

Det är handläggarens bedömning att medborgarförslaget ”Kommunhusdjur” inte är i
enlighet med gymnasieskolans uppdrag och dessutom svårligen kan bedömas
genomförbart.

Beredning:
Yttrande Förvaltningschef FOKUS 2013-07-10
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 46, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

Frågan anses härmed besvarad i enlighet med förvaltningschefens yttrande.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras: Kommunstyrelsen
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§ 58

Strategi för integrationsfrågor - policy, Dnr 2013-000059

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-10 beslutades förslaget till
integrationspolicy att lämnas till FOKUS-nämnden för synpunkter.

Förslaget är i enlighet med den hållning FOKUS representerar, samt överensstämmer
till fullo med de nationella uppdrag i Skollag och förordningar som barnomsorg och
skola har.

Beredning:
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 48, 201308-14

FOKUS-nämndens beslut

Ställa sig bakom förslaget till integrationspolicy, men samtidigt efterfråga den
handlingsplan med tidsatta åtgärder som hänvisas till i avsnittet Utvärdering och
revidering.

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
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§ 59

Reviderad Delegationsordning FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000042

Reformtakten inom det svenska skolväsendet är hög. Därför har FOKUS-
förvaltningen under 2013 arbetat fram en reviderad delegationsordning utifrån skollag
och förordningar, utifrån beslut senast vid FOKUS-nämndens sammanträde 2013-05-
22, § 47.

Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden
som det enligt gällande bestämmelser ankommer på FOKUS-
nämnden att besluta om men som nämnden med stöd av 6 kap 33
§ kommunallagen uppdrar åt annan att å FOKUS-nämndens
vägnar fatta beslut om.
Bifogat arbetsmaterial täcker in gällande lagstiftning och
förordningar på skolans område, och utgör underlag för
diskussion och beslut.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 49, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

I enlighet med de principiella synpunkter FOKUS-nämnden anger, utarbeta ett
fullständigt underlag för ny delegationsordning för FOKUS-nämnden.

Expedieras:
Förvaltningschefen
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§ 60

Första året med den nya lokalpolicyn - en uppföljning, Dnr 2012-000133

Enligt nuvarande avtal upplåter hyresgästen bowlinghallen gratis för kommunens
grundskolor/fritidshem motsvarande 12 veckotimmar. Dessa tider har till största delen
inte utnyttjats. Det har också framkommit att man inte känt till möjligheten på alla
enheter. En översyn av avtalet ska ske enligt exploateringskoordinatorn.

FOKUS-nämnden har uppdragit till fritids-/kulturchefen att sammanställa de
önskemål som finns från skolan vad gäller användandet av kostnadsfria timmar (§ 27,
2013-04-10).

Från grundskolan har man under många år utnyttjat 3 tim/v för ”Elevens val”. Man är
intresserad av möjligheten att utnyttja hallen i samma omfattning.. För Utsikten är
tider efter skolans slut mest intressanta, vilket sannolikt krockar med företagets
intressen att boka betalande utövare. Fsk och år 1-3 önskar 3 timmar per månad.
Fritids önskar tider förmiddag och eftermiddag under loven.

Enligt avtalet ska också redovisade timmar redovisas en gång per termin. Detta har
inte fungerat.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 50, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

Vid översynen av avtalet föreslås att man behåller rätten till 12 kostnadsfria timmar på
dagtid. Vilket klockslag som dagtiden upphör bör klargöras. Timmarna ska kunna
utnyttjas av alla stadier från förskola till gymnasium samt av dagmammor, fritids och
ungdomsgård, vilket ska framgå tydligt i avtalet. Fasta tider bör bokas av
skolenheterna läsårsvis eller terminsvis i god tid. Övriga tider får bokas i mån av att
det finns lediga tider som passar.

Bowlingen ska redovisa hur många timmar som utnyttjas och av vilken årskurs.
Redovisningen skickas till FOKUS-nämnden alternativt förvaltningschefen efter varje
termin. Sannolikt kommer utnyttjandet att understiga det överenskomna. Därför
föreslås att FOKUS-nämnden får möjlighet att avstå några timmar till socialnämnden,
om det visar sig att man inte behöver utnyttja all tid. Intresse kan finnas från
exempelvis stödverksamheten.

Expedieras:
Bowlingen
FOKUS verksamhetsansvariga, socialnämnden
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§ 61

Bidragsansökan Eds Konst- och Hantverksförening, Dnr 2013-000050

Från Eds Konst- och Hantverksförening har inkommit en skrivelse, där man meddelar
att man är intresserad av att hyra de lokaler som den nedlagda butiken "Farmor Majas
vind" hade.
Bakgrunden är att man blivit uppsagd från tidigare lokal vid Timmerstugorna. Karl
XII-museet har erbjudits som ersättningslokal, men för många av medlemmarna är
den ett olämpligt alternativ. Föreningen har tappat många medlemmar pga.
lokalfrågan.
Då föreningen inte har råd att hyra lokal med egna medel undrar man om man kan få
kommunalt stöd till detta. Den önskade lokalen skulle också kunna inrymma
utställningsytor för ortens konstnärer.

Yttrande
Då den föreslagna lokalen omgående blev uthyrd, togs ärendet upp i kommunens
lokalgrupp.
Från kommunens sida är principen att man söker hitta kommunägda lokaler till de
föreningar som man vill stödja genom subventionerade lokaler. Lokalgruppen
behandlade frågan den 22 .4 . Någon lämplig lokal fanns inte att föreslå. Man
beslutade att fundera på möjliga lokallösningar. Lokalgruppen ska ta upp frågan vid
kommande möte.

Avsaknad av en ändamålsenlig utställningslokal i kommunen är en allvarlig brist. Vi
har ett stort antal konstnärer i kommunen. De samlingsutställningar som har
arrangerats under sommartid på 20 MTW har varit välbesökta och mycket
uppskattade. Denna lokal är bara ledig en kort period under sommaren. En mer
permanent utställningslokal skulle stimulera till eget konstnärligt skapande och ge
kommuninvånarna en ny stimulerande mötesplats.
En kombination med konsthantverk och försäljning är lämplig. Då det är en ideell
förening som står bakom verksamheten bör det inte innebära några juridiska problem
att subventionera  en lokal för ändamålet om kommunen finner det angeläget.
Underhandskontakter med föreningen pekar på att man inte har råd med någon större
egen ekonomisk insats. Att man kan erbjuda en lokal i någon av kommunens egna
fastigheter är därför önskvärt. Om Eds Konst- och Hantverksförenings behov av en
lokal för försäljning av hantverk kan tillgodoses, samtidigt som man får behovet av en
utställningslokal tillgodosett har vi en s.k. win/win-lösning.

Beredning:
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 51, 2013-08-14
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Forts § 61

FOKUS-nämndens beslut

Fritids- och kulturchefen prioriterar Eds Konst- och Hantverksförening när en lämplig
kommunalägd lokal kan anvisas. Föreningen ska vara berättigad till subventionerad
hyra, vilket innebär 100 kr/m2. Föreningen kan även beviljas bidrag till en del av
denna hyra, men bidragsdelen får diskuteras när frågan blir aktuell.

Expedieras:
Eds Konst- och Hantverksförening
Fritids-kulturchefen
Lokalgruppen
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§ 62

Utökad timplan matematik, Dnr 2013-000080

I enlighet med riksdagens beslut 20130424 utökas undervisningstiden i matematik
från och med höstterminen 2013. Ändringen gäller för elever som börjar årskurs 1
hösten 2013. För övriga elever finns övergångsbestämmelser.

Utifrån rektors förslag, har FOKUS-nämnden att besluta om
undervisningstidens fördelning i timplanen. Förslag till ny timplan, samt
övergångstimplan redovisas i beredningsunderlagen. Förslagen innebär ingen
förändring av skoldagens ram.

Beräknad kostnad för den utökade undervisningstiden är 160 500 kr för läsåret
13/14, samt 275 400 kr för läsåret 14/15 och framåt. Kostnadsökningen ska
motsvaras av utökat anslag för kommunalekonomisk utjämning.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 52, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

Besluta om nya timplaner för grundskolan i Dals-Eds kommun i enlighet med
beredningsunderlagen.

Förvaltningsekonomen får i uppdrag att tillse att det utökade anslaget för
kommunalekonomisk utjämning kommer grundskolan till del.

Expedieras:
Rektorer grundskolan
Förvaltningsekonomen
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§ 63

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2013, Dnr 2013-000033

I årets första budgetuppföljning enligt det nya rapportsystemet pekade prognosen för
FOKUS på ett underskott om 8 411 265 kr. Inför budgetåret 2013 beslutade FOKUS-
nämnden 201212 om frysning av medel på ett antal områden. Utan dessa beslut hade
prognosen visat ett underskott om ytterligare 2,1 Mkr.
En rad åtgärder har vidtagits, och i maj-uppföljningen pekar prognosen på ett
kvarvarande underskott om 4 857 041 kr.
Ytterligare åtgärder är beslutade och ramtillskott har tilldelats bland annat utifrån en
uppdatering av demografi-förutsättningarna. När beslutade åtgärder slagit igenom,
förväntas 2 424 041 kr återstå att hantera. Samtidigt ska understrykas att
tillkommande kostnader gällande barn i behov av särskilt stöd, samt interkommunal
ersättning för förskole- och grundskolebarn som tillstött under året, genererar utökade
kostnader som inte funnits med i vårens budgetuppföljningar.

Exempel på åtgärder som vidtagits är anpassning av personalresurs på LSS-
boendet, gymnasiesärskolan, inom förskoleklass och förvaltningsgemensamt,
förändrad organisation av delar av grundsärskolan, ny förhandling och
organisation av skolskjutsar för F-9, utökad samverkan mellan grundskolorna,
minskat städ, samt ytterligare återhållsamhet på läromedelssidan. Alla dessa
åtgärder ligger inom respektive verksamhetsansvarigs uppdrag att besluta om
och verkställa. Konsekvenserna beskrivs i budgetuppföljningsrapporterna.

Verksamhetsansvariga har i enlighet med sitt uppdrag att föreslå åtgärder för
budgetbalans i sina respektive verksamheter. Dock innebär vissa förslag till
åtgärder så genomgripande förändringar av verksamheter, att nämndbeslut
fordras. Detta gäller utifrån maj-uppföljningen följande förslag:

A. Omlokalisering och neddragning av Familjecentralens verksamhet.
(samverkande aktörer)
B. Neddragningar av frivilliga verksamheter – kulturskola, bibliotek,
föreningsstöd.
C. Stängning av en fritidsavdelning – (Skollagen ang skolbarnomsorg.)
D. Anpassning lärarresurs gymnasiet – (Behörighetskrav.)
E. Avvecklande av SFI-resurs – (Integration samt skollagskrav.)
F. Avvecklande av dagbarnvårdare. (Inriktningsmål FOKUS.)

Hänvisning till kommunens mål och Barnkonventionen
Alla ovanstående förslag till åtgärder står i strid med ett flertal av kommunens mål.
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Ytterligare åtgärder krävs för att nå budgetbalans inom FOKUS för 2013. Sparkrav
och återhållsamhet åligger alla FOKUS verksamheter. Utöver nämndens beslut från
december om neddragningar med 2 100 000 kr, har åtgärder beslutats och verkställts
motsvarande 4 671 370 kr. Återstående förslag till anpassningar per
verksamhetsområde enligt budgetuppföljningen 1305 fordrar nämndbeslut innan
verkställighet, då de skulle innebära så genomgripande förändringar att de mål och
riktlinjer verksamhetsansvariga har för sina respektive verksamheter påverkas.

Beredning FOKUS-nämndens arbetsutskott § 53, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

När det gäller förslagen D och E uppdra åt verksamhetsansvariga att redovisa mer i
detalj genomförande och konsekvenser av åtgärder.
Samt lägga till punkten G där verksamhetsansvariga får i uppdrag att se över övriga
kostnader för förskola och skola.

Begära en redovisning från ekonomienheten avseende kommungemensamma
kostnader.

Jonas Månsson, rektor Utsikten, inbjuds till FOKUS-nämnden den 2/10 för att
redovisa genomförande och konsekvenser för anpassning gällande förslagen D och E.

Expedieras:
FOKUS verksamhetsansvariga
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Förvaltningsekonomen
Rektor Utsikten
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§ 64

Kvalitetsberättelse läsåret 2012/2013, Dnr 2013-000086

Kvalitetsberättelse 2012/2013 för FOKUS-nämndens verksamheter redovisas.

Arbetsutskottets förslag

Att godkänna kvalitetsberättelse 2012/2013 för FOKUS-nämndens verksamheter.
Överlämna kvaltetsberättelsen till kommunstyrelsen för information.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
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§ 65

F-9 skola - information, Dnr 2013-000029

I samband med utredningsarbetet för framtida lokaler för skolan i Dals-Ed har
begreppet F-9-skola återkommit i olika sammanhang. FOKUS-nämnden uppdrog
2013-03-13, § 19 åt förvaltningschefen FOKUS att redogöra för begreppet  F-9-skola.

I skolforskning eller skollagstiftning finns inte begreppet F-9. F-9 är ett sätt att
organisera grundskola. Ofta strävar F-9-verksamheter efter att få eleverna att
uppleva ”en röd tråd” genom skolåren, att ge dem en känsla av sammanhang.

Idag avvecklas F-9-skolor i stor utsträckning i landet, som en följd den nya
skollagen och kraven på lärarlegitimation. Kraven på behörighet per ämne gör
det svårare att samnyttja lärarpersonal över elevernas skolgång. Framförallt från
och med årskurs 6 ökar kraven på huvudmannen att erbjuda eleverna fler
behörigheter än tidigare, varför F-5 respektive 6-9 är det organisatoriska
upplägg som vinner mark.

I verksamhetsbeskrivningar från befintliga F-9-skolor lyfts möjligheterna med
organisationsformen. Att dra nytta av andras goda erfarenheter för att utveckla skolan
tillhör skolans uppdrag.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott § 55, 2013-08-14.

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt grundskolans rektorer att redovisa en jämförande studie mellan befintlig
skolverksamhet i Dals-Eds kommun och några typiska F-9-skolors verksamheter, med
fokus på vad som redan finns med i verksamheternas mål idag, samt vilka eventuella
goda erfarenheter utifrån studien som Dals-Eds grundskolor kan ta till sig och
använda i sin skolutveckling.

Expedieras:
Rektorer grundskolan
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§ 66

MFF-s budgetprocess inför 2014, Dnr 2013-000091

20130806 inkom önskemål från folkhälsosamordnaren Dals-Eds kommun om att
kommunens nämnder föreslår insatser utifrån prioriteringar inom området och äskar
pengar via MFF.

Medel som MFF förfogar över kommer från Hälso- och Sjukvårdsnämnden och
uppgår till ca 500 000 kr/år. 2012-2014 skjuter HSN till ytterligare 200 000 kr/år i ett
projekt för att främja barns sunda viktutveckling.

Prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet är barn och ungdomar.

Då barn och ungdomar är prioriterade målgrupper, är det av stor vikt att FOKUS
delger MFF prioriteringar och äskanden.

Arbetsutskottet har § 56 2013-08-14 uppdragit åt förvaltningschefen FOKUS att vid
ledningsmötet med verksamhetsansvariga FOKUS 20130820 bereda frågan inför
kallelsen till nämndsammanträdet 20130828 med särskilt fokus på familjeverksamhet
och barn och ungas hälsa.

Äskanden har inkommit från verksamhetsansvariga FOKUS.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden äskar medel i enlighet med följande prioritering:

1.

Grundskolan:
Ansökan inom ramen för demokrati/delaktighet och fysisk aktivitet
Medel för att en intensivsatsning på nyanlända elevers simkunnighet och vana vid
vatten skall komma till andra elevers nivå.
Det ligger inom skolans uppdrag att utbilda till simkunnighet, men för dessa elever
kan brist på simkunnighet ofta leda till ett markerat och i förlängningen utpekande
utanförskap, eftersom skolans möjligheter till intensivträning är begränsade.
Totalt 51 900 kr
Medel för utökade samarbetsaktiviteter i samband med skolstart, för utvecklad
motivation, förbättrat samarbetsklimat och en tryggare skolmiljö. 7 000 kr per klass
enligt plan.
Totalt: 28 000 kr
Kontaktpersoner Lena Bernhardsson/Hans Åkerlundh
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Forts § 66

Förskolan:
Kompisgungor
Medel för att införskaffa så kallade kompisgungor på våra förskolor.
Kompisgungorna främjar  den fysiska aktiviteten och samarbetet mellan barnen.
Totalt: 48 000 kr
Kontaktpersoner Naima Melin/Annica Henriksen

Utsiktens gymnasieskola:
Medel till transportkostnader för att kunna erbjuda friluftsaktiviteter under olika
teman för förskola och skola genomförd av elever på gymnasiets friluftsguide-
utbildning.
Totalt: 18 000 kr.
Kontaktperson Jonas Månsson

Ungdomsgården i samverkan med Fritidsverksamheten för äldre barn
Kompetensutveckling personal (8 anställda) inom området ”Alkohol-, narkotika-,
tobak och dopingförebyggande”, för utökat förebyggande arbete bland barn och
ungdomar.
Totalt 32 000 kr

Ungdomsgården
Ungdomsgården har ett komplett kök där ungdomar är med och lagar mat från
grunden. Att lära sig laga mat är en folkhälsofråga för det uppväxande släktet, och
därtill krävs inköp av livsmedel.
Totalt 12 000 kr
Kontaktperson Morgan Funevall.

2.

Grundskolan
Ansökan inom ramen för kost och fysisk aktivitet
Medel för badresa för årskurs 2, 4 och 8. I kommunen finns många anläggningar och
möjligheter till fysisk aktivitet. Dessa möjligheter används flitigt i undervisningen.
Anläggning för bad och simning saknas dock i Dals-Eds kommun, vilket blir ett
hinder för den del av undervisningen som innebär vana vid vatten och simträning. När
skolans simundervisning skall genomföras, är det en bonus om eleverna är vana vid
omständigheterna kring inomhusbad
Totalt 46 000 kr
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Forts § 66

Förskolan:
Trafikinformation
Folkhälsan går ut med trafikinformation som rör föräldrar i de lägre åldrarna samt att
förskolorna får reflexer  och  reflexvästar till barnen som trafiksäkerhetsåtgärd samt
en påminnelse om vikten av trafiksäkerhet.
Totalt: 12 000 kr

Fritid och kultur:
Investeringsbidrag till Eds Ryttarklubb för inredning och inköp av inventarier till
klubbhusdelen på Ridhuset.
Totalt: 95 000 kr
Kontaktperson Kerstin Sandqvist

Utsikten gymnasieskola:
Friluftsaktiviteter för allmänheten.
Medel till transportkostnader
Totalt: 16 000 kr

Utsikten gymnasiesärskola:
Medel till material för växthussamarbetet inom Utomhuspedagogiken.
Förskolan:
Inköp av planteringsmaterial – odlingsbäddar, planteringsjord mm
Totalt: 26 000 kr
Grundskolan:
Besöksfika vid studiebesök i samband med utvecklingen av Gröna rummet.
Totalt: 4 800 kr
Kontaktperson Mattias Johannesson

Expedieras:
Folkhälsosamordnaren
FOKUS verksamhetsansvariga
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§ 67

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2013-08-28, Dnr 7106

1. Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29
2. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2013-04-29
3. Protokoll Arbetsmiljökommittén, FOKUS-nämnden 2013-05-07
4. Avvikelserapporter
5. Bästa musik- och kulturskolekommun 2013

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationsärendena.
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§ 68

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2013-08-28, Dnr 7107

12. Bidrag till fiberanslutning. Anebro Bygdegårdsförening 50% av kostnaden.
      Betalas när kopia på fakturan inlämnats.

13. Bidrag till lunchlådor turnering, Hagaskolan vid tävling i Västerås, 1000 kronor.
      Delegat Fritids-kulturchef, Littera 15.07

FOKUS-nämndens beslut

Delegationsärendena har redovisats.

Fritids-kulturchefen inbjuds till FOKUS-nämnden den 2 oktober för att lämna
information angående bidrag till fiberanslutning Anebro hembygdsförening.

Expedieras:
Fritids-kulturchefen
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§ 69

Barn- och elevombudet, Dnr 2013-000062

2013-08-21 inkom Barn- och elevombudets beslut i ärende Dnr 45-2013:2570.
Barn- och elevombudet framställer ett skadeståndsanspråk gentemot Dals-Eds
kommun. Huvudmannen ska senast den 10 september 2013 ange sin inställning till
anspråket.

Nämnden informerades 2013-05-22, § 39 i ärendet.
Vid dagens sammanträde informerades nämnden om beslutet och dess grunder.

FOKUS-nämndens beslut

Uppdra åt förvaltningschefen att ange FOKUS-nämndens inställning, vilken är att
ifrågasätta grunderna för skadeståndsanspråket.

Expedieras:
Förvaltningschefen
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§ 70

Delårsbokslut FOKUS-nämnden 2013, Dnr 2013-000093

Delårsbokslut 2013 för FOKUS-nämndens verksamhetsområden redovisas.

FOKUS-nämndens beslut

Godkänner uppföljning av FOKUS-nämndens delårsbokslut 2013 och överlämnar den
till kommunstyrelsen för godkännande.

Expedieras:
Kommunstyrelsen


