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§ 35

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2014, Dnr 2014-000027

Förvaltningschefen informerar om den pågående budgetuppföljningen.

Beredning:
Skrivelse ekonomiprognos ekonom 2014-04-08

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.

Att uppdra åt verksamhetsansvariga att i mallen för budgetuppföljning rapportera
kommentarer kring eventuella budgetavvikelser, åtgärder för att komma i balans och
ekonomiska effekter samt konsekvenser för verksamheten av föreslagna åtgärder.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
FOKUS-vht
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§ 36

Budgetdialog, Dnr 2014-000035

20140305 fastslogs planeringen för budgetdialog 15-17. FOKUS-nämnden har att
förmedla yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-06 utifrån då
föreliggande budgetförslag samt i förhållande till FOKUS-nämndens
utvecklingsområden för planperioden.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-03-18

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt FOKUS arbetsutskott att vid sitt sammanträde 2014-04-29 ange
nämndens underlag för yttrande för den fortsatta budgetprocessen.

Uppdra åt verksamhetsansvariga och ekonomienheten att göra en översyn över
FOKUS-nämndens taxor och avgifter för 2015.

Expedieras:
FOKUS vht
Ekonomienheten
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§ 37

Priser Introduktionsprogram från 2014, Dnr 2014-000037

Med anledning av behov av tydligare redovisning av kommunens kostnader för
gymnasieeleverna har det framkommit att kommunens elever vid Utsiktens
gymnasieskola bör redovisas på eget ansvar. I samband med detta har det även
framkommit behov av översyn av priserna för IM-programmet utifrån elevernas olika
behov av utbildning och stöd.

I samband med nya gymnasiereformen och nya gymnasieprogram gjordes ingen större
revidering av priserna för de olika inriktningarna inom IM och uppräkning har endast
gjorts med skolindex.
Tom 2013 har kommunen haft ett gemensamt pris för Preparandutbildning,
Språkintroduktion och Individuellt alternativ, kallad Programinriktat individuellt
alternativ (39 200 kronor per elev/termin 2013). Kostnaderna för eleverna varierar och
flertalet elever som idag är inskrivna på IM är mycket kostnadskrävande.

Priserna i Dals-Ed har tidigare räknats upp per år utifrån Skolindex.

Förslag till priser Introduktionsprogram från våren 2014 Dals-Eds kommun
Belopp
elev/termin ht-13

Belopp
elev/termin från
vt-14

IMPRE Preparandutbildning 39 200 44 700
IMIND Individuellt

alternativ
39 200 63 500

IMSPR Språkintroduktion 39 200 63 500

Förvaltningen föreslår därför att nämnden fastställer föreslagna priser och ersättningar för
utbildning på Introduktionsprogram enlig förvaltningens förslag.

Beredning:

Tjänsteskrivelse förvaltningsekonom 2014-03-25

FOKUS-nämndens beslut

Priser för Introduktionsprogram från vt 2014 fastställs enligt förslag.

Expedieras:
Rektor Utsikten
Ekonomienheten
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§ 38

Sekretessärende

Ärendet sekretessbelagt
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§ 39

Hästis -Klubbhus-Stall, Dnr 2014-000032

20140313 inkom handlingar från Eds ryttarsällskap som beskriver förslag till
utvecklad verksamhet och önskemål om stöd för fortsatt satsning från Dals-Eds
kommun. Förslagen berör fritidshemsverksamhet och ansvarsområdet
Fritidsförvaltning i första hand.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-03-18
Tjänsteskrivelse Rektor Grundskolan 2014-03-26
Tjänsteskrivelse Fritids – och kulturchef 2014-03-25

FOKUS-nämndens beslut

Att samordna en information med ksau info den 22 april till vilken ryttarsällskapet
inbjuds. Då bör även ekonomi och tidsplan för den avslutande etappen diskuteras.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ryttarsällskapet
Kultur – och fritidschef
Rektor Grundskolan
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§ 40

Politisk information i skolan, Dnr 2014-000033

2014-03-12 inkom ett önskemål om att FOKUS-nämnden skall få en kortfattad
redogörelse för hur policy/regelverk kring politiska partiers information i
skolverksamheten ser ut.

 Grundlagsbestämmelserna om yttrandefrihet och tryckfrihet reglerar de enskildas rättigheter
gentemot det allmänna, det vill säga mot stat och kommun.
Den 1 januari 2011 trädde ändringar i regeringsformen i kraft. Bland annat ändrades 1 kap. 9
§ regeringsformen som innehåller den grundläggande bestämmelsen om kravet på objektivitet
och opartiskhet. I paragrafen har uttrycket ”fullgör uppgifter inom den offentliga
förvaltningen” ersatts med ”fullgör offentliga förvaltningsuppgifter”.

Det finns som framgått ovan inte något formellt hinder för någon skola oavsett huvudman att
säga nej till all medverkan från de politiska partierna. Detta är dock mindre lämpligt med
hänsyn till att skolan (oavsett huvudman) förutsätts ha en öppen inställning till det omgivande
samhället, och att medverkan från utomstående är ett naturligt inslag i en skolas verksamhet.
Undantag kan dock göras om det finns farhågor för att det kan uppstå så våldsamma
reaktioner från elever och föräldrar att skolan riskerar att tappa kontrollen över situationen.

I allmänhet fungerar politiska partiers medverkan i skolan utan problem. Men det är viktigt att
skolan har en beredskap för att hantera situationer som kan uppkomma när politiska partier
beretts tillträde till skolan. Det kan vara bra att ta fram strategi för de politiska partiernas
deltagande i skolan. Strategin kan ingå i skolans ordningsregler. Det är viktigt att strategin tar
sin utgångspunkt i gällande författningar. Skolan måste behandla alla lika, men alla partier
behöver inte bjudas in samtidigt.

De grundlagsbestämmelser som framförallt blir aktuella när frågan om opinionsbildande
verksamhet i skolan prövas är den så kallade objektivitetsprincipen i 1kap. 9 §
regeringsformen (RF), bestämmelsen om yttrandefriheten i 2kap. 1§ RF och bestämmelserna
om tryckfrihet i tryckfrihetsförordningen (TF).

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningsjurist 2014-03-13

FOKUS-nämndens beslut
Att efterfråga rådande rutiner för skolornas politiska information i skolan.

Expedieras:
Rektor Grundskola
Rektor gym.sär
Rektor gymnasieskola
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§ 41

Dalslandsgemensam kulturstrategi, Dnr 2014-000004

Kommunstyrelsen gjorde i beslut 2013-10-09 § 153 bedömningen att det inte finns
medel för finansiering av en gemensam kulturkoordinator i Dalsland varför den delen
av förslaget i kulturstrategin avslås. Kulturstrategin i övrigt remitterades till FOKUS-
nämnden för yttrande. FOKUS-nämnden har yttrat sig 2013-11-06 § 90 om att
kommunen först bör upprätta en kommunal kulturstrategi för att i nästa steg använda
denna som plattform för en Dalslandsgemensam strategi.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05 är positiva till en gemensam kulturstrategi för
Dalsland. Dals-Eds kommun önskar dock att genomföra ett lokalt arbete med en
kommunal strategi innan ställning kan tas till den gemensamma kulturstrategin. Dals-
Eds kommun föreslår vidare att uppdrag lämnas till kulturcheferna i Dalsland att
utreda de finansiella delarna i strategin.

Kommunstyrelsen beslutar även att återremittera ärendet till FOKUS-nämnden för att
utifrån den kommunala strategin inkomma med synpunkter kring den
Dalslandsgemensamma strategin och de föreslagna insatserna i strategin. Yttrande
emotses senast den 30 april för att arbetet med det Dalslandsgemensamma arbetet inte
ska avstanna.

Fritids – och kulturchefen redogör för arbetet med kulturplanen för Dals-Eds
kommun.

Beredning:
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-03-05
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-04-02
Förslag kulturplan 2014-2016, - 2014-04-02

FOKUS-nämndens beslut

Att godkänna kulturplanen enligt förslaget.

Att lämna yttrande till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Kultur – och fritidschef
Kommunstyrelsen
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§ 42

IKT-plan Fokus, Dnr 2014-000002

I enlighet med FOKUS-nämndens beslut 2014-02-05 har ett förslag till IKT-plan med
SMARTA mål för FOKUS verksamhet gällande barnomsorg och skola för perioden
2014-2017 sammanställts.

Beredning:

Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-04-02
IKT-strategi 2014-2017, -2014-04-02

FOKUS-nämndens beslut

Att godkänna IKT-planen enligt förslag, samt att uppdra åt verksamhetsansvariga att
följa upp denna i fortsatt mål – och budgetarbete.

Expedieras:
Förvaltningschefen FOKUS
FOKUS verksamhetsansvariga
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§ 43

Måldag FOKUS-nämnden - systematiskt kvalitetsarbete, Dnr 2014-000019

FOKUS-nämnden är huvudman för verksamheter med nationell målstyrning. Med
detta följer att ett lagstadgat systematiskt kvalitetsarbete måste bedrivas.
Till detta kommer att kommunfullmäktige styr kommunens verksamheter genom sitt
årliga mål- och budgetdokument, utifrån vilket FOKUS-nämnden ska upprätta
nämndsmål för sina verksamheter.

2014-03-19 beslutade KF om kommunens mål för 2015. En rad beställningar till
FOKUS-nämnden har upprättats i beslutet. I enlighet med tidigare beslut i FOKUS-
nämnden utgör KF:s beställningar FOKUS-nämndens nämndsmål. Utifrån dessa
upprättas mål per verksamhet, så kallade Resultatmål/SMARTA mål.
2014-04-09 arrangerar FOKUS-nämnden en måldag där nämndens ledamöter och
FOKUS verksamhetsansvariga samråder kring nämndsmål och möjliga resultatmål, i
syfte att nå en så verksamhetsnära styrning och delaktighet som möjligt. Som
underlag för arbetet bifogas FOKUS årshjul, en Stratsys-beskrivning samt underlag
måldag 14 till skrivelsen.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-04-04

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt förvaltningschefen FOKUS att inför FOKUS arbetsutskott sammanfatta
resultatet av måldagens samråd 2014-04-09 som underlag för nämndsbeslut för
målarbete nästa kalenderår och läsår.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
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§ 44

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013-14, Dnr 2013-
000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

1. V8 träff i Dals-Ed, IKT-mässa till hösten – kommer ej att ske
2. Delegering gällande uppsägning av personliga skäl
3. Flyttning av förskola juni 2015
4. Skyddsrond för FOKUS – nytt upplägg
5. IT-utveckling – enkät, rutin för e-post hantering mm är IT-chefens ansvar
6. Öppna jämförelser 18-19
7. Gemensamt möte med socialförvaltningens au – skall ske en gång per termin
8. Utskick av MFF

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av information


