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§ 1

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

1. Budgetbeslut
2. Lokalbeslut KS, förskola/skola
3. Ensamkommande (vux)
4. Ekonomienhet - kansliorganisation
5. § 101 Skolinspektionen
6. Särskoleinskrivning
7. Delegationsordning
8. Fiberstöd till föreningar
9. Förstelärare
10. Kultur- och fritidschef
11. Omflyttning kommunhuset
12. Samarbete Strömstads Gymnasium
13. Apps for Education
14. Skolsköterskor
15. Utomhuspedagogik
16. Ryttarsällskapet
17. Soc/Fokus au
18. Läsårstider
19. Matematiklyft
20. Forskning för klassrummet

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen
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§ 2

Dalslandsgemensam kulturstrategi, Dnr 2014-000004

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2013-11-06 beslutades i ett yttrande till
kommunstyrelsen att ej tillstyrka det fortsatta arbetet med en dalslandsgemensam
kulturstrategi, utan istället påbörja framtagandet av en kulturstrategi för Dals-Eds
kommun, innan en dalslandsgemensam strategi tas fram.
2013-12-30 inkom till kommunkontoret en ny skrivelse från DTAB där den tidigare
föreslagna kulturstrategin reviderats. Utifrån detta nya underlag har FOKUS-nämnden
av kommunkontoret ombetts åter lämna ett yttrande till kommunstyrelsen i frågan.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-01-07
Beslut FOKUS-nämnden 2013-11-06

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra till fritids – och kulturchefen att fortsätta arbeta med kommunal
kulturstrategi/kulturplan.
Att som yttrande till kommunstyrelsen återupprepa det yttrande som lämnades vid
förra remissförfrågan .

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Fritids – och kulturchefen



      Dals-Eds kommun Sammanträdesprotokoll
      FOKUS-nämnden 2014-02-05

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

4(15)

§ 3

Pedagogisk inriktning förskola nybyggnation, Dnr 2014-000005

2013-12-18 beslutade kommunfullmäktige om nybyggnation av fyra nya
förskoleavdelningar för att ersätta Ängsvallens förskola, respektive Edsgärdets
avdelning Pärlan. Under det preliminära förberedelsearbetet hösten 2013, har personal
och verksamhetsansvariga fört diskussioner om pedagogisk inriktning för
verksamheten som ska bedrivas i de nybyggda lokalerna, något som kan påverka
detaljutformningen av lokaler och utemiljö.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-01-07

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar förskolecheferna för redogörelsen av de pedagogiska
diskussionerna som förs i frågan.

Expedieras:
Förskolechef Naima Melin
Förskolechef Annica Henriksen
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§ 4

Efterfrågan på platser i förskola och pedagogisk omsorg, Dnr 2014-000012

Dagsläget i förskola och pedagogisk omsorg är följande:
Barnomsorgen har efter de placeringar som har gjorts under hösten 2013 och i januari
2014 cirka 10 barn i kö som har önskat plats under perioden mars-juni 2014 och som
inte kan placeras inom befintliga resurser, vilket är betydligt fler än prognos.

En av dessa har önskat plats tidigare men uppnår 4 månaders gränsen i mars 2014.
Tre av dessa barn faller under begreppet anhöriginvandring.

Bedömning
Då tillkommande barnomsorgsbehov inte ryms inom befintlig verksamhet, behöver
riktlinjer och/eller verksamhet förändras.

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt förskolecheferna att presentera underlag över det ökade behovet av
barnomsorg, samt att utreda förslag till möjliga lösningar inför FOKUS-arbetsutskott
2014-02-26.

Expedieras:
Förskolechef Naima Melin
Förskolechef Annica Henriksen
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§ 5

Sekretessärende

Ärendet  sekretessbelagt.

§ 6

Sekretessärende

Ärendet sekretessbelagt
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§ 7

IKT-plan Fokus, Dnr 2014-000002

Sedan FOKUS-nämnden våren 2013 antog ”IKT-strategi för förskola och grundskola
i Dals-Eds kommun”, har arbetet fortskridit med att förbättra barns och elevers
möjligheter att nyttja IKT-verktyg för sin utveckling. I ett flertal pilotprojekt har olika
verktyg och arbetssätt utprövats och utvärderats. Som en följd av pilotprojekten
klarnar bilden av hur den fortsatta utvecklingen kan byggas, varför underlag för en
sammantagen IKT-plan för FOKUS verksamhetsområden gällande barnomsorg och
skola börjat sammanställas. I arbetsmaterialen föreslås planen innehålla konkreta,
mätbara mål, så kallade SMARTA mål, och sträcka sig över perioden 2014-2016.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-01-07

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt förvaltningschefen FOKUS att gå vidare med arbetet att framställa ett
förslag till IKT-plan med SMARTA mål för FOKUS verksamheter gällande
barnomsorg och skola för perioden 2014-2016, för FOKUS-nämnden att ta ställning
till.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
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§ 8

Bokslut 2013, Dnr 2014-000003

Förvaltningschefen informerar om det pågående bokslutsarbetet.

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.

Expedieras:
Förvaltningschefen FOKUS
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§ 9

Internbudget 2014, Dnr 2013-000110

Förvaltningschefen redovisar internbudget för Utsiktens gymnasieenhet.

Beredning:
FOKUS-nämnds beslut 2013-12-11

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.

Expedieras:
Förvaltningschefen FOKUS
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§ 10

Grundskolan nyanlända elever, Dnr 2013-000136

Grundskolan har fått en ökning av nyanlända elever och begär därmed utökning av
resurser för att undervisa i Svenska 2.
Förvaltningsekonomen redovisar ärendet.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Grundskolan 2013-11-27

FOKUS-nämndens beslut

Förvaltningschefen får i uppdrag att ge klartecken till verksamhetsansvariga att gå
vidare med rekrytering av Svenska 2 lärare, utifrån de av förvaltningsekonom
redovisade bidragsramarna.
Övriga kostnader täcks inom den befintliga ramen.

Expedieras:
Förvaltningschefen FOKUS
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§ 11

Demokratidag, Dnr 2014-000009

En sammanställning har skickats ut med resultatet efter den demokratidag som
genomfördes på Hagaskolan hösten 2013.

Syftet med demokratidagen var dels att skapa ett inflytandeforum för målgruppen,
men också att träna sig i demokrati och representantskap. Elevernas insamlade
material ska fungera som en idébank/förbättringsförslag och en del av underlag för
beslut och prioriteringar i Dals-Eds kommun. Målet är att en del av elevernas förslag
ska genomföras och att resultatet ska återkopplas till eleverna.

Beredning:
Skrivelse Demokratidag 2013

FOKUS-nämndens beslut

Att ordförande Britta Carlén tar upp frågan om den fortsatta hanteringen av materialet
från demokratidagen i arrangörsgruppen.

Att FOKUS-nämnden inbjuder elevrådet Hagaskolan och folkhälsosamordnaren
Linda Andersson till nästa nämndssammanträde den 12 mars.

Att från folkhälsosamordnaren efterfråga en orientering i materialet, en
nulägesbeskrivning samt förslag på prioriterade områden.

Expedieras:
FOKUS ordförande
Folkhälsosamordnaren
Elevrådet
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§ 12

Nu måste lärarna prioriteras!, Dnr 2013-000064

I och med tecknandet av HÖK 12 gjorde SKL som arbetsgivarpart klart att avtalet
som löper över fyra år och endast de två inledande åren innehållit en
överenskommelse om garanterat utfall, att avtalet skulle innebära en uppvärdering av
lärares löneläge. Dals-Eds kommun har höjt lärarkollektivens löner med 4,26 % 2012
och 2,64 % 2013, alltså något över vad avtalet anger som garanterat utfall. För 2014-
2015 finns ingen fastlagd policy från kommunens sida.

Förvaltningschefen FOKUS har fått i uppdrag att genom en analys av lönelägen och
kompetensbehov inom FOKUS utforma en policy inför löneöversyn utifrån
verksamheternas behov samt för att stimulera och premiera skickliga lärare och ökad
måluppfyllelse och med verksamhetsansvariga förhålla sig till denna under
avtalstiden.

Beredning:
Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2013-12-12
Fokus-nämndens sammanträdesprotokoll 2013-12-11

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att i budgetplaneringen arbeta i enlighet med
läraravtalets intention.

Att som policy vid löneöversyn FOKUS för lärarkollektivet särskilt satsa på skickliga
lärare för en ökad lönedifferentiering bland lärarna, där goda insatser, ansvarskänsla
och ökad måluppfyllelse stimuleras.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
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§ 13

Underrättelse för konstgräsplan, Dnr 2014-000013

Vid handläggning av ärenden om bygglov och förhandsbesked som innebär en
avvikelse från en detaljplan eller ska utföras i ett område som inte omfattas av
detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd ska enligt plan – och
bygglagen (2010:900) 9 kap 25 § plan – och byggnadsnämnden underrätta kända
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende med flera för att ge dem tillfälle
att yttra sig före beslut i ärendet meddelas.

Planerad åtgärd innebär en liten avvikelse från detaljplanen då den delvis blir placerad
på parkmark.

Planerad åtgärd kommer delvis att utföras i ett område som inte omfattas av
detaljplan.

Ett eventuellt yttrande skall vara Plan – och byggnadsnämnden tillhanda senast 2014-
02-19. Om inte det inlämnas något yttrande kan plan- och byggnadsnämnden ändå
besluta i ärendet.

Beredning:
Skrivelse Plan – och byggkontoret 2014-01-29

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har inget att erinra mot underrättelse marklov för konstgräsplan,
delvis placerad på tidigare stenmjölsplan.

Expedieras:
Plan – och byggnadsnämnden
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§ 14

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2014-02-05, Dnr 7394

18. Anställning förvaltningsövergripande – Arbetslivskoordinator 2013-12-18 –
Littera 18.1  samt Prissättning verket Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 53
Dals-Eds kommun 120 kr 2013-12-12 Littera 19.3
19. Antagning SFI 2013-11-27 – Vuxenutbildningen Dals-Eds kommun

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen
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§ 15

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2014-02-05, Dnr 7395

1. Mål och budget 2014 – FOKUS-nämnden, Kommunfullmäktige § 78 2013-12-
18

2. Budgetförslag till kommunfullmäktige – Budget 2014-Plan 2015-2016,
Kommunfullmäktige 2013-12-18

3. Lokalbehov för barnomsorg – nybyggnation av förskoleavdelningar,
Kommunfullmäktige 2013-12-18

4. Lokalbehov för skolorna – ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan,
Kommunfullmäktige 2013-12-18

5. Strategi för integrationsfrågor – policy, Kommunfullmäktige 2013-12-18
6. Ny organisation för mottagande av Ensamkommande barn,

Kommunfullmäktige 2013-12-18
7. Organisationsförändring ekonomikontor, Kommunfullmäktige 2013-12-18
8. Internhyra kök, Hagaskolan, Snörrumskolan och Utsikten,

Kommunfullmäktige 2013-12-18
9. Sammanträdestider 2014 och kungörelse av kommunfullmäktiges

sammanträden, Kommunfullmäktige 2013-12-18
10. Motion – Strategi Strålningsexponering, Kommunfullmäktige 2013-12-18
11. Skrivelse Rektor Jonas Månsson 2014-01-15
12. Taxor och avgifter 2014 – Fokus-nämnden 2013-12-18 Kf § 72
13. Skolverket - Information om ansökan 2014

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen


