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§ 56 
  
Lokal- och organisationsfrågor Fokusnämnden, Dnr 2007-000122 
 
Kommunchef Peder Koldéus informerar om den fortsatta processen i ärendet.  
Inom FOKUS-nämnden har frågan varit ett ärende i flera år och några flera underlag 
eller utredningar kan för närvarande inte tillföra ärendet ytterligare information.  
 
FOKUS-nämnden har i beslut 2010-06-23 pekat ut alternativet med samlad 
grundskola och färre förskolor med fler avdelningar som mest lämpligt utifrån 
kvalitetssynpunkt och för att undgå framtida kostnadsökningar för de nya krav som 
ställs på skolan och förskolan. Den bedömningen kvarstår.  
 
I tjänsteskrivelse 2012-06-15 har förvaltningschefen givit en kort resumé av ärendet 
med konsekvensanalyser. 
 
Ärendet har diskuterats i kommunstyrelsen tillsammans med kommunens övriga 
aktuella stora investeringsbehov. Frågan kommer att kommuniceras med FOKUS-
nämnden, verksamheterna och arbetstagarorganisationerna löpande under den 
framtida processen. 
 
Beredning: 
Tjänsteskrivelse 2012-06-15 förvaltningschef Lars Bennersten. 
 
 
FOKUS-nämndens beslut 
 
FOKUS-nämnden beslutar att kvarstå vid sin bedömning och viljeinriktning från 
2010-06-23. 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt process och fråga om 
finansiering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
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§ 57 
  
Remiss - promemoria om Grundskole - och gymnasieutbildning för elever med 
auttism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan, Dnr 2012-000079 
 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet har inbjudit ett urval kommuner att 
inkomma med remissyttrande i ärendet. Remissvar ska ha inkommit till 
Utbildningsdepartementet senast den 1 november 2012. 
 
Anledningen till promemorian är förslag till lag om ändring i lagen (2010:501) om 
införande av skollagen (2010:800) som ska träda i kraft den 1 januari 2013. Den nya 
skollagen innebär en förändring av särskolans målgrupp. I 1985 års skollag 
jämställdes personer med autism eller autismliknande tillstånd med personer med 
utvecklingsstörning. Av nya skollagen 29 kap. 8 § följer däremot att personer med 
autism eller autismliknande tillstånd tillhör särskolans målgrupp endast om de också 
har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranlett av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom. 
 
De nya reglerna om särskolans målgrupp innebär att Dammsdalskolan inte längre kan 
bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte 
också har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Landstinget i Södermanslands län har 
mot denna bakgrund inkommit till regeringen med en hemställan om att få bedriva 
utbildning för även dessa elever. 
 
Genom ändringen införs en möjlighet för barn med autism eller autismliknande 
tillstånd som inte tillhör särskolans målgrupp att läsa vid Dammsdalskolan båda på 
grundsärskol- och gymnasiesärskolenivå. 
 
Camilla Adler har i tjänsteskrivelse 2012-08-24 sammanställt förslag till yttrande 
Från Dals-Eds kommun avseende  remiss- promemoria om Grundskole- och 
gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd. 
 
FOKUS-nämndens beslut 
 
Godkännande yttrandet och överlämna det till  kommunstyrelsen.  
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 
  
Remiss - promemoria om Utökad undervisningstid i matematik, Dnr 2012-
000080 
 
 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet har inbjudit ett urval kommuner att 
inkomma med remissyttrande i ärendet. Remissvar ska ha inkommit till 
Utbildningsdepartementet senast den 1 november 2012. 
 
I promemorian lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att 
den minsta garanterade undervisningstiden i ämnet matematik i de obligatoriska 
skolformerna ökas med 120 timmar. Detta innebär att den totala undervisningstiden 
för varje elev ökar med 120 timmar till minst 6 785 för elever i grundskola. Ökningen 
avser även elever i grundsärskola och specialskola. 
Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1 till 
promemorian.   
 
Lagen föreslås träda i kraft från den 1 juli 2013. 
 
Skälen till förslaget är att mycket tyder på att svenska elevers matematikkunskaper 
försämrats under 2000-talet. Andelen elever som har uppnått målen i matematik i 
slutet av årskurs 9 har minskat, samtidigt som det genomsnittliga meritvärdet, dvs 
betygsgenomsnittet i grundskolans samtliga ämnen, har ökat. 
Bilden bekräftas i flera nationella och internationella utvärderingar. Jämförelser har 
visat att svenska elever får relativt få undervisningstimmar i matematik och att 
skillnaden är större i årskurs fyra än i årskurs åtta. 
 
Regeringen har genomfört och planerar genomföra en rad reformer och insatser med 
syfte att förbättra elevernas matematikkunskaper.  
 
I promemorian ingår även förslag att ändra bestämmelserna för Skolans val. Timmar 
till Skolans val får inte avsättas genom att minska antalet undervisningstimmar i 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. 
 
Ökningen av den garanterade undervisningstiden innebär ett utökat åtagande för 
skolhuvudmannen. Kostnadsökningen kommer främst att avse utgifter i form av 
lönekostnader för lärare som undervisar i matematik. Av promemorian framgår att 
ersättning för huvudmannens ökade kostnader ska ingå i den kommunalekonomiska 
utjämningen för 2013 och 2014. 
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Forts § 58 
 
 
FOKUS-nämndens beslut 
 
FOKUS-nämnden instämmer i utbildningsdepartementets slutsatser avseende 
elevernas bristande matematikkunskaper och anser att utökningen av 
undervisningstiden för matematik är nödvändig.  
 
Noterar att extra finansiering ska läggas till utjämningsbidraget för åren 2013 och 
2014, men utgår från att den kommunalekonomiska utjämningen förändras från 2015 
så att kostnadsökningen medräknas. 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 59 
  
Bebyggelseinventering Dals-Ed, Dnr 2012-000053 
 
Alla sex socknar i Dals-Eds kommun har nu inventerats vad gäller kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Vi har fått ett aktuellt material, som bla kommer att fungera 
som underlag vid bygglovsärenden och samhällsplanering. Inventeringarna är också 
av intresse för en bred lokalhistoriskt intresserad allmänhet.  
 
För att göra materialet mera åskådligt och lättillgängligt föreslås att det sammanställs 
till en bok, som omfattar all kulturhistorisk bebyggelse i kommunen. Västarvet har 
beräknat kostnaden för tryckning och layout för en sådan bok till 70 000 kr exkl 
moms. Boken blir då häftad, limbunden och skulle omfatta ca 270 sidor.  
Upplagan blir 250 exemplar. 
 
I årets budget finns 70 000 kronor avsatta för bebyggelseinventering. En mindre 
summa har förbrukats i samband med färdigställande och presentation av den senaste 
inventeringen. 
Drygt 60 000 kronor finns att tillgå för att sammanställa inventeringarna till en bok. 
Resterande summa föreslås finansierats genom försäljning av boken. 
 
Beredning: 
Tjänsteskrivelse 120724 fritids- och kulturchef Kerstin Sandqvist 
 
 
FOKUS-nämndens beslut  
 
Uppdra till Västarvet att sammanställa och trycka en bok som omfattar all 
kulturhistorisk bebyggelse i Dals-Eds kommun. Kostnaden ska rymmas inom tilldelad 
budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Fritid- och kulturchefen 
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§ 60 
  
Halvårsbokslut 2012, Dnr 2012-000060 
 
Budgetföljsamheten är fortfarande vid halvårsbokslutet inte bra. 
  
För 2012 befarar FOKUS-nämnden ett underskott med ca 2,6 Mkr som avser: 
 
– 2,5 Mkr högre kostnader än budgeterad utifrån ökat behov av omsorg, 
inom fritidshem och förskola samt grundskola utifrån ökad efterfråga. Även kostnader 
för SFI för elever i grundskola kommer att överstiga budgeterat anslag. Underskottet 
avser även till viss del det sparkrav om 2 Mkr som avsåg förskola och grundskola 
utifrån höga kostnader jämfört med standardkostnaderna. Resultatet för 2011 visar 
dock att skillnaderna mellan kommunens kostnader och standardkostnaderna har 
minskat, detta utifrån vissa effektiviseringar som genomförts under 2011. Förskolorna 
har inga lediga platser och nytillkomna barn under hösten kommer att få så stå i kö 
till våren 2013. En ny fritidsavdelning har startats på Hagaskolan med, som det ser ut 
för tillfället, ca 48 barn.   För grundskolan avser kostnaderna barn i behov av särskilt 
stöd samt undervisning Svenska 2. 
 
– 0,6 Mkr interkommunala avgifter gymnasieskolor samt ofördelad rest av sparkrav. 
Av sparkravet omfattade ca 1 Mkr gymnasieskolan utifrån att kommunens kostnader 
2010 låg ca 30 % över standardkostnaderna. Utifrån 2011 års redovisning av 
kostnaderna ligger skillnaden mot standardkostnaderna på 1,2 %, vilket innebär att 
sparkrav borde återställas. 
 
– 1 Mkr Utsiktens gymnasieskola och internat. För Utsiktens gymnasieskola blir 
bilden inte riktigt klar förrän efter skolstarten i början av september. En viss 
anpassning av kostnaderna kan medge en reviderad budget, men inte ett nollresultat. I 
kostnaden ingår även arbete mm för startande av nytt nordiskt program. Beslut om 
riksintag i Sverige kommer under september månad. 
 
– 0,3 Mkr Utsiktens gymnasiesärskola och internat. En viss anpassning av 
kostnaderna kan medge en reviderad budget, men ett noll resultat kan bli svårt, pga 
sena avhopp av elever. 
 
0,2 Mkr beräknas i överskott hos fritid- och kulturverksamheterna samt 
vuxenutbildningen. 
 
1,6 Mkr finns att tillgå för att täcka underskotten. Bl a kommer personalens 
kompetensutveckling att genomföras inom V8 och blir således billigare än förväntad, 
delvis vakanta tjänster på FOKUS-kansliet under hösten 2012 samt resterande medel 
för resursfördelning används för att minimera underskottet. 
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Forts § 60 
 
Under våren 2012 har inflyttning till kommunen inneburit flera barn och elever i 
FOKUS-nämndens pedagogiska verksamheter, såsom förskola, fritidshem, grund- och 
gymnasieskola. FOKUS-nämndens budgetram 2012 fastställdes utifrån att det skulle 
vara 20 barn/elever färre än 2011 vilket innebar en ramminskning med 2,5 Mkr.  Vid 
avstämning 1 juni 2012 är barn/elevantalet oförändrad mot 2011. Fördelningen mellan 
åldrarna (demografiska grupperna) innebär en ramminskningen med 0,8 Mkr.   Detta 
gör att utifrån den demografiska beräkningen ska FOKUS-nämnden kompenseras med 
ca 1,7 Mkr för 2012. Av detta omfattar ca 1 Mkr förskola/grundskola/fritidshem och 
ca 0,7 Mkr gymnasieskola. 
 
Gymnasie- och gymnasiesärskolans rektor Jonas Månsson, tf rektor Mattias 
Johannesson samt boendechef Anna Andersson gymnasiesärskolan informerar 
angående halvårsbokslutet och verksamheternas närmaste framtid. 
 
Mattias Johannesson redovisar halvårsbokslutet för gymnasiesärskolans pedagogiska 
del och uppger att man arbetar för att klara ett nollresultat inför årsbokslutet med 
bland annat neddragning av läromedel och att inte anställa vikarier utan använda 
befintlig personal. Elevantalet har minskat inför läsåret 2012/13.  Ca 25 elever tog 
studenten våren 2012 och 15 elever börjar i år 1 läsåret 2012/2013.  
 
Anna Andersson informerar från gymnasiesärskolans internat (boende med särskild 
service).  Antalet boenden sjunker i ungefär samma takt som antalet elever i 
gymnasiesärskolan. Elevers sena avhopp påverkar även boendets ekonomi negativt. 
Det finns utrymme inom nuvarande tjänster att klara av vikariebehovet under hösten, 
och eventuella nytillkommande elever kan förbättra verksamheternas intäkter. 
Efterfråga finns för att öppna upp för helgboende för gymnasiesärskoleelever. Ev 
erbjuda en lägenhet som står till förfogande för elever med tillfälle för föräldrar att 
kunna bo nära barnen under vissa helger. 
 
Jonas Månsson informerar om att de första siffrorna för halvårsbokslutet såg 
oroväckande ut, men situationen har under augusti blivit bättre. Gymnasieskolan 
kommer dock att gå med ett underskott. Detta beroende på färre elever vilket innebär 
lägre intäkter samt personalkostnader som inte kan anpassas fullt ut. Gymnasieskolans 
verksamhet följer under ytterligare ett läsår dubbel läroplan innan verksamheten helt 
är anpassat till gymnasiets nya timplan. Långsiktig plan finns för Utsikten med ett 
skandinaviskt program där förhoppningen är att få många sökande. Marknadsföring 
kommer att ske på stora mässor i Danmark, Norge och Sverige. 
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Forts § 60 
 
 
FOKUS-nämndens beslut  
 
Uppdrar till verksamhetsansvariga att kontinuerligt under hösten 2012 arbeta för lägre 
kostnadsnivåer.  
 
FOKUS-nämnden ställer sig bakom de åtgärdsförslag med konsekvensbeskrivningar 
som verksamhetsansvariga har tagit fram för att komma i balans samt överlämnar 
halvårsbokslutet till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Fokus Verksamhetsansvariga  
Kommunstyrelsen 
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§ 61 
  
Budget 2013, Dnr 2012-000028 
 
FOKUS-nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram på 93 321 000 
kronor. Vissa ramjusteringar mellan nämnder/styrelser ska genomföras för bl a IT-
personal, familjecentralen samt lokalkostnader fritid- och kulturlokaler. 
 
Föreliggande budgetförslag ligger på 96 129 000 kronor, och då ingår ingen budget 
för Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola, samt internaten.  Dessa verksamheter 
ska ha en budget som är fullt ut finansierat genom avgifter från elevernas 
hemkommuner.  Förslaget ligger närmare 3 Mkr över tilldelad ram.  
 
Ramen har beräknats utifrån en demografiförändring för FOKUS-nämnden som 
innebar en minskning av budgetramen med 1 389 859 kronor. Antalet barn/ungdomar, 
som ökat kraftigt under våren 2012, vilket istället ger en ökning av anslaget 
motsvarande 1 255 297 kronor, vilket genererar en ramökning med 2 645 156 kronor. 
 
Redan för 2012 innebär den demografiska förändringen en annan ramtilldelning är 
angivits vid framtagandet av budgetramen. Den faktiske demografiförändringen för 
2012 generar en minskning av budgetramen med 796 578 kronor. Vid framtagandet 
av budgetramen för 2012 minskades ramen med 2 503 963 kronor. En justering av 
budgetramen för 2012 borde vara en ökning med 1 707 385 kronor.  
 
I samband med antagande av budgetramar 2012 beslutade kommunfullmäktige att 
lägga ett sparkrav på FOKUS-nämnden på 2 Mkr. Detta utifrån nämndens höga 
kostnader gentemot strukturbidraget för förskola, grundskola och gymnasieskola. 

I redovisningen av 2011 års kostnader "Vad kostar verksamheterna i din kommun?" 
framgår att kostnaderna inte alls ligger på nivåerna som angavs utifrån 2010 års 
statistik. 
Barnomsorgen ligger fortfarande högt, men procentuella skillnaden har minskat från 
32 till 28 %. För barnomsorgens del avser stor del av skillnaden mot 
strukturkostnaden brister i beräkningen av strukturkostnaden, vilket gör det svårt för 
kommunen att komma ned till lägre nivå. Till viss del avser dock skillnaden 
kommunens ambitionsnivå och svårighet att bedriva verksamheten på ett tillräckligt 
effektivt sätt. 

Grundskolans skillnad har även den minskat, från 14,7 till 13,2 %. Det kan nämnas att 
kommungruppens (0-4999 kommuninvånare) ligger på 3,9 %. Här är det kommunens 
litenhet som gör det svårt att ytterligare effektivisera verksamheten. Åldersgrupperna 
ligger på mellan 40-55 elever och delas in i två klasser per årskurs. Lärartätheten 
ligger på 8,3 lärare/100 elever för 2011, vilket är en minskning från 2010 då 
motsvarande siffra var 8,5 lärare/100 elever. Riket ligger på 8,3 och kommungruppen  
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Forts § 61 

 
på 9,3. Utöver lärare finns inte mycket övriga resurser. 

 
Gymnasieskolans skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad redovisar 
den största förändringen sen 2010. Här ligger skillnaden på 1,2 % för 2011, medan 
siffran för 2010 var 29,8 %. För kommungruppen ligger skillnaden på -1,2 %. 

Kontentan av ovanstående är att delar av FOKUS-nämndens sparkrav från 2012 på 2 
Mkr borde återföras verksamheterna barnomsorg, grundskola och gymnasieskola. 

 
För verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola har FOKUS-nämnden ett 
internt resursfördelningssystem som tilldelar verksamheterna anslag utifrån antalet 
barn och placeringstid samt antalet elever.  Förskoleverksamheten har dock svårt att 
klara sig inom den tilldelade ramen då procentuellt många barn i Dals-Eds kommun 
har plats i förskoleverksamheten. En eventuell revidering av utjämningsbidraget från 
2013 kan ge ett tillskott motsvarande ca 3 Mkr för förskoleverksamheten. 
 
Det interna resursfördelningssystemet innebär att verksamheternas nyckeltal i stort 
sätt ligger i nivå med riket och för vissa verksamheter (förskola och fritidshem) även 
under rikets nivå. Samtliga nyckeltal ligger långt under motsvarande siffror för 
kommungruppen. 
 
Förvaltningsekonomen lämnar redovisning om budgetarbetet avseende drift- och 
investeringsbudget samt avgifter för 2013. 
 
 
FOKUS-nämndens beslut 
 
Tagit del av redovisningen och godkänner redovisat förslag till drift- och 
investeringsbudget samt avgifter för 2013. 
 
Överlämna budgetförslaget till budgetberedningen för vidare handläggning. 
 
Bjuda in förskolechefer och rektor Snörrumskolan till nästa nämndsammanträde den 3 
oktober 2012. 
 
 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Förvaltningsekonomen 
Förskolechefer 
Rektor Snörrumskolan 
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§ 62 
  
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2012-08-29, Dnr 6436 
 

1. Anmälan av delegationsbeslut – Årsbidrag till Dals-Eds teaterförening. 6000 
kronor utbetalas efter granskning av årsredovisning. 14 000 reserveras för ev 
förlustbidrag för föreställningar bokade senast 1 okt. – Delegat Fritids – och 
kulturchef 2012-06-07. 

2. FOKUS-nämndens arbetsutskotts beslut 120815 § 37, Mottagande av elev i 
grundsärskola, 000701. 

3. FOKUS-nämndens arbetsutskotts beslut 120815 § 36, Mottagande av elev i 
grundsärskola, 000118. 

4. FOKUS-nämndens arbetsutskotts beslut 120815 § 35, Mottagande av elev i 
grundsärskola, 980405. 

5. FOKUS-nämndens arbetsutskotts beslut 120815 § 34, Mottagande av elev i 
grundsärskola, 981106. 

6. Anmälan av delegationsbeslut – Bidrag till hyra för Bouleklubben Lilla Lee 
för 2012 med 2 700 kronor. Delegat Fritid- och kulturchef 2012-06-08. 

7. Anmälan av delegationsbeslut – Bidrag till hyra för Dals-Eds PRO för 2012 
med  
4 400 kronor. Delegat Fritid- och kulturchef 2012-07-27.. 

 
 

FOKUS-nämndens beslut  
 
Delegationsärendena har redovisats. 
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§ 63 
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2012-08-29, Dnr 6437 
 

1. Intresseanmälan – Handledning för jämställdhet och kunskap – Skolverket, samt e-post med 
information om att avstå. 

 
2. Skrivelse till Dals-Eds kommun angående blivande årskurs 1, Snörrumskolan - Föräldrar till 

barn i blivande årskurs 1  
 

3. Beslut om klassning och timavgift för hälsoskyddstillsyn – grundskolan – 2012-07-17,  
Dalslands Miljönämnd  

 
4. Beslut om klassning och timavgift för hälsoskyddstillsyn – Kulturskolan – 2012-07-17, 

Dalslands Miljönämnd  
 

5. Årsredovisning 2011 – Dals-Eds kommun bokslut, Kommunfullmäktige 120522 § 42. 
 

6. Årsredovisning 2011 – Dals-Eds kommun, ansvarsfrihet, Kommunfullmäktige 120522 § 43. 
 

7. Uppföljning efter tillsyn gällande mottagande i särskolan i Dals-Eds kommun 
 

8. Remissyttrande - Kulturplan 2013-2015, Västra Götaland, FOKUS-nämndens arbetsutskott 
120815 § 30. 

 
9. Förslag till insatser för att stärka samverkan vad gäller yrkeshögskoleutbildningar Fyrbodal, 

FOKUS-nämndens arbetsutskott 120815 § 25. 
 

10. Sommarsimskolan 2012 – redovisning 120805. 
 

11. Fackliga förtroendemän i Dals-Eds kommun lokalavdelning av Lärarförbundet, 120810. 
 

12. Protokoll MBL § 19, FOKUS-nämnden, 120815. 
 

13. Protokoll MBL § 11, FOKUS-nämnden, 120822 
 

14. Ställföreträdande förvaltningschef Camilla Adler under tiden för rekrytering av ny 
förvaltningschef hösten 2012. 

 
15. Under Anna Karlsson föräldraledighet kommer Ann-Catrin Ottosson att vikariera på 

FOKUS-kansliet 2 dgr/vecka längst tom 130331. 
 
 

FOKUS-nämndens beslut 
         Tagit del av redovisningen 
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§ 64 
 
Information 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-08-15 efterfrågades statistik över resultat 
elever år 9 läsåret 2011/2012 samt intagning gymnasiet läsåret 2012/2013. 
 
Förvaltningsekonomen har gjort en sammanställning vilken redovisas. 
 
FOKUS-nämndens beslut 
 
Tagit del av informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


