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FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-03-13

§ 13
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009
Förvaltningschefen informerar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Översyn personalförändringar inför höstterminen 2013
Utredning utomhusförskola/utomhusfritids, utskickad enkät
IKT med avsikt att lyfta grundskolan, IKT-grupp tar fram strategi
Förtydligad organisation elevhälsan
Beviljat bidrag till förstärkt elevhälsa
Riktlinjer för mentorer som handleder nyanställda
Kunskapsspridning om Barnkonventionen till barn och unga
Avsiktsförklaring inom Fyrbodal – yttrande till Kommunstyrelsen

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av informationen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 14
Motion - Strategi Strålningsexponering , Dnr 2012-000125
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat frågan om huruvida FOKUSnämnden anser att en strategi för strålningsexponering behövs för
verksamheterna.
Motionen föreslår rutiner för att låsa in elevers mobiltelefoner under skoldagen,
beakta personalens telefoner, samt att hänsyn ska tas till onödigt stark strålning
vid installation av trådlösa nätverk.
IT-avdelningens chef Kenneth Sundström har besvarat frågan om
hänsynstaganden och avvägningar gällande trådlösa nätverk
För skolornas del gäller Skollagens skrivning i 5 kap §§22-24 angående
omhändertagande av föremål:
”Omhändertagande av föremål
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt
som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.
Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare.
23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid
den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig
föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns
särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka
förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett
omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av
omhändertagandet.
Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3
§ brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud
beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla
omhändertagandet till polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills
frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats.

Dokumentation
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
eller 23 §, ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om
åtgärden rör omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet
endast om föremålet inte återlämnats efter lektionens slut.”

Med utgångspunkt i Skollagens tydlighet vad gäller skäl för omhändertagande av
föremål, anser FOKUS-nämnden det ogörligt att genomdriva rutiner i enlighet med
motionens förslag.
Då skolans verksamhet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
åligger det i alla avvägningar rektor att beakta gällande riktlinjer och rön vid
exempelvis inrättande av ordningsregler och rutiner.
Beredning
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 9
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-02-13
FOKUS-nämndens beslut
Skolornas strategi för IT-användning utgår ifrån de bedömningar IT-enheten gör inom
området, varför ingen särskild strategi krävs för den här typen av frågor i enlighet med
motionen.
Svar på motionen överlämnas till kommunstyrelsen
Motionen anses härmed besvarad.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 15
Permutation Christina Johanssons fond och Skolsamfonden, Dnr 2013-000019
Under åren har det donerats pengar till olika fonder som kommunen har att hantera. De har
olika inriktningar, men gemensamt för dem är att de donerats till kommunen för länge sedan.
För FOKUS-nämndens del så gäller det två fonder, Christina Johanssons fond och
Skolsamfonden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till förvaltningsekonom Jonas Magnusson att
undersöka om det finns möjlighet att förvalta fonderna på annat sätt och således möjliggöra
att det kontinuerligt går att dela ut medel ur fonderna.
Efter att kontrollerat möjligheterna att tillgodose önskan så visar det sig att det alternativ som
är aktuellt är att begära permutation av fonderna.
Genom permutation kan man få möjlighet att dela ut mer medel än avkastningen.
Nedan redovisas de fonder som är aktuella för FOKUS-nämndens del:
Kapital
Fond
Kapital 2011
Christina Johanssons fond
27 972
Skolsamfonden
36 835
Resultat i kronor
Fond
Kristina Johanssons fond
Skolsamfonden

2011
482
610

2010
79
107

Utdelning i kronor
Fond
Kristina Johanssons fond
Skolsamfonden

2011
0
0

2010
0
0

2009
85
125

2009
1000
0

2008
1072
1424

2007
855
1179

2008
0
2100

2007
500
2700

Beredning: Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 10
Tjänsteskrivelse förvaltningsekonom Jonas Magnusson 2013-02-06
FOKUS-nämndens beslut
Föreslå kommunstyrelsen begära permutation angående fonderna Christina
Johanssons fond samt Skolsamfonden för att kunna dela ut 5000 kr ur respektive fond
oberoende av fondens avkastning. När sedan fondens medel är förbrukade så upplöses
fonden.
Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.
Expedieras: Kommunstyrelsen
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 16
Motion - Utredning om framtida barnomsorg i Dals-Ed, Dnr 2012-000139

Motion inkom 20121219 från Elisabet Forsdahl om behovet av alternativ och
variationer inom den framtida barnomsorgen i Dals-Eds kommun, med särskild vikt
lagd vid så kallat Utomhusdagis.
Kommunfullmäktige remitterade motionen vidare till Kommunstyrelsen som i sin tur
remitterade den vidare till FOKUS-nämnden för beredning.
201212 beslutade FOKUS-nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att utreda frågan
om utomhusförskola och utomhusfritidshem vad gäller vårdnadshavares intresse för
dessa omsorgsformer, investeringskostnader, driftskostnader, pedagogiska effekter
och konsekvenser för övrig verksamhet.
Utredningen enligt uppdraget har påbörjats. Till att börja med har begreppen
utomhusförskola och utomhusfritidshem definierats och beskrivits för FOKUSnämnden. En enkätundersökning har utarbetats för att under februari rikta sig till
vårdnadshavare med en intresseförfrågan om ovan nämnda verksamhet, för att ge
underlag för beslut om fortsatt utredning.
Beredning
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 12
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-02-14

FOKUS-nämndens beslut
Att som motionssvar hänvisa till resultatet av den pågående utredningen om
utomhusförskola och utomhusfritidshem.
Härmed anses motionen besvarad.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 17
Justering av regler för förskola, fritids och pedagogisk omsorg, Dnr 2013-000025
Förtydligande behöver göras när det gäller de regler som styr verksamheten när det
gäller barnens rätt till vistelsetid.
Förskolecheferna föreslår att justering görs i punkt 4 under ”Schematider för
förskolebarn och skolbarn” med nedanstående tillägg i texten:
”Det finns en flexibilitet inom verksamheten när det gäller ex: läkarbesök,
begravningar och dylikt då man har tillåtelse att lämna barnet.
Även andra sysslor som är att jämställa med förvärvsarbete berättigar omsorg”.
Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 13
Tjänsteskrivelse förskolechefer och rektor Snörrumskolan 2013-02-20

FOKUS-nämndens beslut
Att under punkt 4 i regler för förskola, fritids och pedagogisk omsorg göra följande
tillägg:
”Det finns en flexibilitet inom verksamheten när det gäller ex: läkarbesök,
begravningar och dylikt då man har tillåtelse att lämna barnet.
Även andra sysslor som är att jämställa med förvärvsarbete berättigar omsorg.”

Expedieras:
Rektor Snörrumskolan
Förskolechefer
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 18
Lokalutredning skola och barnomsorg , Dnr 2013-000015

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-05, § 168 beslutas att överlämna
ärendet ang utredningen för beslutsförslag gällande inriktning för lokalbehovet utifrån
de redovisade alternativen. Vald inriktning ska därefter utredas i detalj innan
slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
Nämnden har i enlighet med utredningens kommunikationsplan inhämtat synpunkter
och förslag i beredningen av ärendet.
Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 14
Yttrande över utredningen från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och
Folkpartiet 2013-02-19
”Vår Framtida skola – En skola i världsklass” synpunkter från Socialdemokraterna
Dals-Ed februari 2013.

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda ett beslut till
kommunfullmäktige med utgångspunkt från alternativ 5 och inkomna synpunkter.
Vid beslut i Kommunfullmäktige i frågan, önskar nämnden få tydliga direktiv
angående den fortsatta ansvarsfördelningen i projektet.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 19
Redogörelse F-9 skola, Dnr 2013-000029

Arbetsutskottet diskuterar F-9 skola och önskar redovisning vad begreppet F-9 skola
innebär.

FOKUS-nämndens beslut
Uppdra till förvaltningschefen att inkomma med redogörelse vad en F-9 skola innebär.

Expedieras:
Förvaltningschefen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 20
Platsbehov förskolan hösten 2013, Dnr 2013-000028
Under hela 2012 har behovet av barnomsorgsplatser ökat i Dals-Eds kommun.
Verksamhetsansvariga har arbetat med anpassningar efter det ökade behovet, och
under 2012 tillsköts medel för utökad verksamhet utifrån faktiskt behov. Detta till
trots råder fortsatt platsbrist inom barnomsorgen.
Under våren 2013 försöker verksamhetsansvariga lösa situationen genom
omfördelning av fritidsbarn och förskolebarn, samt genom att försöka rekrytera en
dagbarnvårdare tidsbegränsat.
I en sammanställning inför hösten 2013 framgår att dessa insatser inte är tillräckliga.
Höstterminen 2013 frigörs 35 förskoleplatser då förskolebarn går vidare till
Förskoleklass. Samtidigt står 52 barn i kö för barnomsorg till hösten 2013. Detta gör
att dagens organisation lämnar 17 barn utan förskoleplats.
Beredning:
Tjänsteskrivelse från förskolechefer 2013-02-20 ”Uppgifter för beräkning av
platsbehov hösten 2013”.

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning
Förvaltning och verksamhetsansvariga arbetar aktivt med att iordningsställa
utökad förskoleverksamhet i enlighet med de behov som finns och gällande
lagkrav. Om än i enlighet med principen om god ekonomisk hushållning,
kommer utökad verksamhet att göra att kostnaderna överstiger budgetramen för
förskoleverksamhet.
Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 19
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-02-26

FOKUS-nämndens beslut
Att uppdra åt förvaltningschefen att i enlighet med principen om god ekonomisk
hushållning gå vidare i arbetet med att tillgodose behoven av barnomsorg i enlighet
med gällande lagkrav.
Att uppdra åt förvaltningsekonomen att utarbeta underlag för att hos kommunstyrelsen
göra framställan om äskande av en utökning av budgetramen för förskoleverksamhet.
Expedieras:
Förvaltningschefen
Förvaltningsekonomen
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 21
Bokslut 2012 - information, Dnr 2013-000005

FOKUS-nämndens bokslut för 2012 visar på ett underskott på driften om 7 683 tkr.
Verksamheternas årsredovisningar är klara och finns tillgängliga i Stratsys.
En ny rapportstruktur i kommunens ekonomiska uppföljningssystem för att undvika
framtida brister, har redan utvecklats.
FOKUS-nämnden har 2013-02-06, § 5 delegerat till Arbetsutskottet att besluta om
Årsredovisning och Bokslut FOKUS-nämnden 2012.
FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade 2013-02-20, § 15 att godkänna Bokslut
2012 samt årsredovisning FOKUS-nämnden.
FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av informationen om 2012 års bokslut samt årsredovisning för FOKUSnämnden.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 22
Budget 2013, Dnr 2012-000028
Utifrån 2012 års bokslut pågår ett arbete med avstämning av budget 2013 för att
tydliggöra vilka ramar och ansvar som åligger budgetansvariga. Kommunchef Peder
Koldéus informerar.

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av informationen.

Expedieras:
Kommunchefen
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 23
Budgetuppföljning/rapportstruktur FOKUS-nämnden 2013, Dnr 2013-000033
Förvaltningsekonom och förvaltningschef informerar kring nya rutiner och ny
rapportstruktur för budgetuppföljning. En första avstämning efter februari månad
redovisas.

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av informationen.

Expedieras:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 24
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2013-03-13, Dnr 6825
3. Bidrag till investeringar 2012
- Nössemarks hembygds och samhällsförening
- Eds Boxningsklubb
- Håbols byalag
Delegat Fritids-/kulturchef. Littera 16.07 13-01-07

5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr

4. Bidrag till investeringar 2013
- Eds Boxningsklubb material
Delegat Fritids-/kulturchef. Littera 16.07, 13-01-24

15.000 kr

5. Bidrag för merkostnader hyra
- Edsbygdens SPF
- Lokalhyra Gamla real
Delegat Fritids-/kulturchef. Littera 16.07, 2013-01-28

1.041 kr
1.800 kr

6. Hyresbidrag 2013
- Eds Boxningsklubb varav 4466 kr betalas omg
Och resterande i juli efter redovisning
Delegat Fritids-/kulturchef. Littera 16.07, 2013-02-07

8.932 kr

7. Bidrag teaterföreställning Nössemarks hembygds- och
Samhällsförening
Delegat Fritids-/kulturchef. Littera 16.07, 2013-02-07

5.000 kr

8. Bidrag till Kulturkoordinator Dalsland,
Dalslands Turist AB
Delegat Fritids-/kulturchef, Littera 15.07

10.000 kr

FOKUS-nämndens beslut
Delegationsärendena har redovisats.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 25
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2013-03-13, Dnr 6826
1. Kultur för barn och unga i Dals-Eds kommun 2012 /Cajsa Löfqvist,
bibliotekarie
2. Beslut KS § 2, 130206 – Översyn av LSS verksamheten inom Dals-Eds
kommun
3. Beslut KS § 9, 130206 – Ridhus i Dals-Eds kommun ansökan om bidrag

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av informationsärendena.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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