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§ 26

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

1. Personalförändringar inför höstterminen 2013
2. Redovisning av resultat från enkätundersökning vad avser utomhusverksamhet

förskola/fritidsverksamhet
3. Redovisning av IKT-arbetet  (Informations- och kommunikationsteknologi)
4. Bidrag till psykologresurs
5. Extra dagar för studier till lärarbehörighet
6. Inom V8 – starta utbildning för mentorer
7. Oktoberdagarna 3-4 oktober i Dals-Ed
8. Systematiskt kvalitetsarbete, riktlinjer för de uppsatta målen

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.
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§ 27

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

Fritids-kulturchefen har 2012-11-20 redovisat en uppföljning av första året med den
nya lokalpolicyn.
FOKUS-nämnden 2013-02-06 § 4 beslutat att

- PRO:s och SPF:s föreningar beviljas bidrag med hela det hyresbelopp som
överstiger 3000 kr.

- Föreningslokaler där organiserad ungdomsverksamhet bedrivs bevilja bidrag
med hela det hyresbidrag som överstiger 3000 kr.

- För 2013 bevilja Eds Ryttarklubb årsbidrag på 110 000 kr för drift/investering.
- Eds Atlet beviljas bidrag med 30% av den hyreskostnad som överstiger 3000

kronor.

Ärendet gällande bowlingen har återremitterats till fritids-kulturchefen att redovisa
skolans kostnadsfria del.

Fritids-/kulturchefen har i skrivelse 2013-02-19 beskrivit skolans nyttjande av
bowlinghallen:

I hyresavtalet mellan Eds Bowlinghall och Dals-Eds kommun regleras vad
bowlinghallen har för åtaganden mot kommunen. Bl. a har man i avtalet skrivit in
vissa åtaganden som berör skolan vilket FOKUS-nämnden har bett information om.

Det viktigaste är att bowlinghallen skall upplåtas tratis motsvarande 12 veckotimmar
för kommunens grundskolor och fritidshem under dagtid. Idrottsdagar m m får
förläggas till bowlinghallen. Antal utnyttjade timmar ska redovisas terminsvis.

För att möjliggöra nyttjandet har grundskolans ansvariga att i god tid boka banor. Idet
fall då barorna redan är uppbokde får grundskolan anpassa sig till hyresgästens
anvisningar.

Vid ett tillfälle årligen ska en bowlingfrämjande trivselaktivitet riktas till anställda i
Dals-Eds kommun.

Nuvarande utnyttjande:
Förskolor: Besök någon enstaka gång och betalar vid dessa tillfällen
Fritidshem: Besöker någon gång ibland och betalar då för detta.
År 1-3: Besöker någon gång ibland och betalar då för detta.
År 4-9: Man har utnyttjat 3 tim under ca 20 års tid, men ej detta skolår. Det har skett i
samband med ”elevens val” . Anledningen till att man inte har bowlingaktivitet i år är
Forts § 22
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att man  bytt tid och att bowlinghallen var bokad vid den aktuella tiden. Önskemålet
om att ha tillgång till bowlinghallen kvarstår.
Utsikten: Man har ingen gratistid varken under skoltid eller fritid.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 22
Tjänsteskrivelse fritids-kulturchefen 130219

FOKUS-nämdens beslut

Uppdra till fritids-/kulturchefen att sammanställda de önskemål som finns från skolan
vad gäller användandet av kostnadsfria timmar i bowlinghallen.

Expedieras:
Fritids-kulturchefen
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§ 28

Förbättringsförslag - Dals-Eds Bibliotek, Dnr 2013-000030

Ett förbättringsförslag har inkommit till kommunen från Jeanette Sandelin, Ed.
Hon skriver "jag förstår inte kommunens arbete med läsfrämjande åtgärder, och så har
vårt fina bibliotek STÄNGT en vanlig veckodag..."

Fritids-kulturchefen har 2013-03-08 inlämnat yttrande i ärendet:

”Som förslagsställaren framhåller skulle det vara önskvärt att hålla biblioteket öppet
mer än idag. Biblioteket har många funktioner förutom att vara ett ställe där man lånar
böcker. Där kan man också läsa tidningar och tidskrifter, titta på utställningar,
släktforska, låna en dator, läsa en saga för barnbarnet, träffa bekanta, få hjälp att hitta
information mm.

Fram till 2006 hade biblioteket öppet 35 timmar i veckan fördelat över alla dagar. Då
blev det en nerdragning av personalresurser, vilket innebar att öppethållandet
minskades. Nuvarande öppethållande är 29 timmar i veckan. Alternativet till att ha
stängt torsdagar är lördagsstängt.
Det samarbete som Dals-Eds bibliotek har utvecklat med övriga dalslandsbibliotek
innebär många fördelar för kommuninvånarna. Urvalet av media blir större eftersom
hela mediabeståndet utnyttjas gemensamt. Det blir kortare väntetider på beställda
böcker  etc. Å andra sidan kräver samarbetet också gemensamma möten och
utbildningar. En annan ny arbetsuppgift är att sköta bibliotekets hemsida och hålla den
aktuell. Omprioriteringar av arbetsuppgifter för att kunna hålla öppet mer är inte
möjligt. Förutom ett ökat öppethållande skulle det vara önskvärt att kunna avsätta
mera tid för att stimulera barn och ungdom att läsa.

Nuvarande personalresurs för biblioteksarbete är 2,4 årsarbetare. Det finns ett behov
av personalförstärkning med minst 20 timmar/vecka. Detta skulle också ge
möjligheter att göra någon av tjänsterna på biblioteket till heltid. Med en sådan
förstärkning skulle öppettiderna kunna utökas och omfattning och kvalitet på
lässtimulerande åtgärder öka.”

Fritids-kulturchefen föreslår FOKUS-nämnden budgetera för en utökning av
bibliotekets personal med 20 timmar inom de närmaste åren.

Beredning
Tjänsteskrivelse fritids-kulturchefen 130308
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 23



      Dals-Eds kommun Sammanträdesprotokoll
FOKUS-nämnden 2013-04-10

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

6(17)

Forts § 28

FOKUS-nämndens beslut

Fritids-/kulturchefen anmodas att i samband med budgetarbetet äska medel för
utökning av bibliotekets personal inom de närmaste åren.

Expedieras:
Fritids-kulturchefen
Avsändare förbättringsförslag
Kommunstyrelsen
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§ 29

Avtal Bollhallen 2013, Dnr 2013-000038

Förslag till avtal mellan Dals-Eds kommun, FOKUS-nämnden och Eds idrottsallians
föreligger.

Avtalstiden föreslås gälla 2013-01-01 till och med 2013-12-31.

Föreningen skall erlägga hyra med 81 600 kr för år 2013.
Hyran betalas halvårsvis med förfallodatum 15/3 (2:a halvåret föregående år) och 15/9
(1:a halvåret innevarande år).

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 24

FOKUS-nämndens beslut

Godkänna hyresavtal mellan Dals-Eds kommun FOKUS-nämnden och Eds
idrottsallians 2013.

Expedieras:
Fritids-kulturchefen
Ordförande FOKUS
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§ 30

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.

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.

FOKUS-nämnden har 2013-03-13 beslutat 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.

Fastighetsingenjören  Edshus har uppdragits att beräkna kostnaderna  för iordningställande av
lägenhet på Toppen för att kunna starta förskoleverksamhet.

Beredning
Tjänsteskrivelse förskolechefer 130220 ”Uppgifter för beräkning av platsbehov hösten
2013”
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-02-20, § 19
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2013-02-26
FOKUS-nämnden 130313, § 20
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 25

FOKUS-nämndens beslut

Förvaltningschefen uppdras att arbeta vidare i ärendet enligt tidigare beslut.

Expedieras
Förvaltningschefen
Frvaltningsekonomen.
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§ 31

Tilläggsanslag särskola, Dnr 2013-000041

I samband med bokslutet 2012 framkom att kostnaderna för kommunens elever i grund- och
gymnasiesärskolan låg mycket över budgetramarna. Inför budget 2013 hade en viss
anpassning av budgetramarna genomförts. Efter avstämning av antalet elever och kostnader
kommer budgetramen för 2013 inte att räcka till.  Kostnaderna avser interkommunala
avgifter, extra stöd samt även skolskjutsar för eleverna i grundsärskola.

I FOKUS-förvaltningen pågår ett arbete med eventuell organisatoriska förändringar för
enskilda elever vilket utifrån vårdnadshavares önskemål kan få grundsärskolans
kostnader i bättre balans.
Samtliga av kommunens gymnasiesärskoleelever går i Utsiktens gymnasiesärskola och
har endast små skolskjutskostnader.

Inom FOKUS-förvaltningen sker en resursfördelning till barn och elever i förskola,
fritidshem och grundskola vilket innebär en tydlig koppling mellan antal barn/elever
och resurs. FOKUS har även några verksamheter av för kommunen frivillig karaktär
som har en anslagstilldelning utifrån beslutat verksamhetsnivå.

Aktuella elever ingår i kommunens demografi och FOKUS-nämnden tilldelas budget för även
dessa elever. För en grundskoleelev får FOKUS-nämnden 91 704 kronor per år medan en
gymnasieelev renderar en budgetram med kronor 112 496 per år.

Kostnaden för dessa elever är dock mycket högre. En elev i grundsärskola har en kostnad från
400 000 kronor/år till 900 000 kronor/år. En elev i gymnasiesärskolan har en kostnad från
240 000 kronor/år till 1,1 Mkr/år.

Inom FOKUS-nämndens totala budgetram finns små möjligheter att omfördela anslag för att
klara av den ökande kostnaden för dessa elever utan mycket stora konsekvenser för övriga
verksamheter.

Beredning
Tjänsteskrivelse förvaltningsekonom 130314
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 27

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden ansöker om ett tilläggsanslag för att täcka ökade kostnader för
elever i grund- och gymnasiesärskola med totalt kronor 1,5 mkr för 2013.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, förvaltningsekonom
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§ 32

Reviderad Delegationsordning FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000042

Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med revidering av FOKUS-
nämndens delegationsordning.

FOKUS-nämndens beslut

Reviderad delegationsordning för FOKUS-nämnden beslutas i nämnden den 22 maj.
Underlag medskickas i kallelsen till nämnden.

Expedieras:
Förvaltningschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 33

Intagningsorganisation Utsiktens gymnasieskola 2013, Dnr 2013-000046

Antalet platser som ska erbjudas på kommunens gymnasieutbildningar fastställs av
FOKUS-nämnden. 20130314 inkom från Fyrbodals antagningskansli en förfrågan om
kommunens definitiva intagningsorganisation.

Svar önskades senast 20130321, varför förvaltningschefen utifrån de
informationsunderlag som presenterades och diskuterades föregående nämnd, samt i
samråd med verksamhetsansvarig och FOKUS arbetsutskott, lämnar ett preliminärt
svar till antagningskansliet om att Utsiktens gymnasium inte erbjuder några platser på
Samhällsprogrammet med start läsåret 13/14, men utökar något på Hotell och Turism
från 25 till 32 platser.

Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse 2013-03-21 att FOKUS-nämnden
fastslår den preliminärt inrapporterade intagningsorganisationen.

Beredning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 31

FOKUS-nämndens beslut

Fastslå den av förvaltningschefen inrapporterade intagningsorganisationen.

Expedieras:
Fyrbodals intagningskansli
Rektor Utsikten
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§ 34

Synpunkter inackorderingsbidrag gymnasieelever, Dnr 2013-000039

Susanne Olsson Kristiansson har inkommit med skrivelse 130302 angående hyresbidrag till
gymnasieelever.
Avsändaren anför att hyresbidraget fortfarande ligger på samma summa som det gjorde när
äldsta barnet började gymnasiet. Hyror i stan har dock inte legat stilla i pris, utan de ökar med
några procent varje år.

Avsändaren anser att det är dags att höja hyresbidraget.

Enligt 15 kap. 32 § skollagen ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en
gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

Kommunens skyldighet att betala stöd för inackordering beror på under vilka förutsättningar
eleven blivit mottagen till skolan. Kommunen har ingen skyldighet att betala
inackorderingsbidrag för elever som tagits emot i andra hand. Kommunen är inte heller
skyldig detta avseende elever på Rh-anpassad utbildning eller utlandssvenska elever som får
studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen.

För elever vid fristående gymnasieskolor är det CSN som avgör rätten till
inackorderingsbidrag.

Skyldigheten gäller till och med det första halvåret det år eleven fyller 20 år.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges
kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det
lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven bor
inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor.

Basbeloppet de senaste 9 åren
År Basbelopp Inackorderingsbidrag
2005 39 400 1 310
2006 39 700 1 320
2007 40 300 1 340
2008 41 000 1 360
2009 42 800 1 420
2010 42 400 1 410
2011 42 800 1 420
2012 44 000 1 460
2013 44 500 1 480
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Dals-Eds kommun kan inte erbjuda gymnasiestudier inom kommunen, vilket innebär att
eleverna måste välja utbildning vid gymnasieskolor i andra kommuner i vårt närområde.
Dals-Eds kommun erbjuder busskort (24 timmar) för elevernas resor till och från skolan samt
inackorderingsbidrag.. Detta för att möta kraven för både en Hållbar utveckling och Attraktiv
kommun.
För att klara målet en Ekonomi i balans ligger det ekonomiska stödet på nivå enligt
regelverket.

Barnchecklistan (Barnkonventionen) har beaktats.

Beredning
Tjänsteskrivelse förvaltningsekonomen 130314
FOKUS-nämndens arbetsutskott 130321, § 29

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har i dagsläget inga ekonomiska resurser att ändra på tidigare
fattade beslut att följa regelverket för ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola.

Expedieras:
Avsändaren skrivelsen
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§ 35

Budget 2014, Dnr 2012-000142

Förvaltningschefen informerar om det fortlöpande arbetet med budget 2014.

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen

Expedieras:
Förvaltningschefen
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§ 36

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2013, Dnr 2013-000033

Förvaltningschef och förvaltningsekonom informerar. Prognosen i den första
kvartalsuppföljningen enligt den nya rapportstrukturen visar ett underskott mot budget
om ca 8,4 mkr.

Då det beräknande totala utfallet inte följer budget har verksamhetsansvariga
uppdragits att presentera åtgärder för att komma i balans.

FOKUS-nämndens beslut

Åtgärderna ska följas upp och resultatet redovisas i samband med halvårsbokslutet, då
åtgärdernas effekt ska motsvara det underskott som prognosen visar.

Expedieras:
Ekonomichefen
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Förvaltningschefen
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§ 37

Delegationsärenden 2013-04-10, Dnr 6881

9. Lotteritillstånd beviljat för Nössemarks Hembygds- och samhällsförening för
    Tiden 2013-03-01 – 2016-02-29

FOKUS-nämndens beslut

Delegationsärendena har redovisats.
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§ 38

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2013-04-10, Dnr 6883

1. Svar på skrivelse angående process med lågfrekvent
resande.

2.    Protokoll Arbetsmiljökommittén FOKUS-nämnden 26 februari 2013

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationsärendena.


