
DALS-EDS KOMMUN
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-06

Plats och tid Spisrummet, Hagaskolan kl.8.30- 12.30

Beslutande Britta Carlén (c), ordförande
Elisabet Forsdahl (c)
Kerstin Johansson (c)
Aders Schagerholm (s)
Malin Källén (s)
Kenneth Bergslätt (m)
Jan-Stefan Karlsson (kd)

Övriga
närvarande

Björn Lindeberg, förvaltningschef
Anna Karlsson, förvaltningsjurist/
nämndsekreterare

Elevrådet Hagaskolan § 87
Lars Hustoft,Ekonomichef § 93

Justerande Britta Carlén och Kenneth Bergslätt

Plats och tid Kommunkontoret den 11 november 2013
för justering

Paragrafer §§ 86-95

Underskrifter

Sekreterare ___________________________
Anna Karlsson

Ordförande ___________________________
Britta Carlén

Justerande ___________________________
Kenneth Bergslätt

ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens  prot  är justerat Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2013-11-06
Anslaget sätts upp: 2013-11-13 ___________________________
Anslaget tas ned: 2013-12-11 Underskrift
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§ 86

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

- Ny rutin kring FOKUS-nämndens kallelse hantering
- Delegationsordningen
- Kommunbladen jämförelsesiffror 2011-2012
- Samverkansavtal Uddevalla
- Karriärtjänster lärare
- Lokalutredning
- Aktualitetskonferens
- Elevärende Utsikten gymnasieskola
- Avstängning elever Utsikten gymnasieskola
- Beo anmälan avslutad
- Fördelning av schablonersättning nyanlända
- Nytt ramavtal med Fyrbodal
- Omorganisation och nya lokaler IFO

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen
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§ 87

Ansökan om pengar till cafémöbler, Dnr 2013-000105

20130925 inkom önskemål från Hagaskolans elevråd om extra medel för inköp av nya
möbler till Hagaskolans kapprum.

Ansökan avser 5 bordsarrangemang om 4 400 kr styck, alltså en summa om 22 000 kr.
I Hagaskolans driftsbudget finns inget utrymme för ändamålet. För FOKUS som
helhet visar budgetuppföljningen att inga tillkommande kostnader kan täckas av
tilldelade driftsmedel.
Investeringsbudgeten för FOKUS har vid årets början intecknats i en prioritering av
de behov verksamheterna haft. Stor återhållsamhet därefter har anbefallits, då den
nyöppnade förskoleavdelningen Pärlan måste iordningställas utan tillskott av
investeringsmedel.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2013-09-27
Skrivelse Hagaskolans elevråd 2013-09-25

FOKUS-nämndens beslut

Uppdra åt förvaltningschefen att förmedla till elevrådet nämndens inställning i frågan.

Uppdra till rektor Hagaskolan att efter kontakt med elevrådet följa gängse förfarande
för äskande av investeringsmedel.

Expedieras:
Elevrådet Hagaskolan
Rektor Hagaskolan
Förvaltningschef FOKUS



      Dals-Eds kommun Sammanträdesprotokoll
      FOKUS-nämnden 2013-11-06

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

4(11)

§ 88

Ed och framtiden - fördjupad översiktsplan för Eds tätort, Dnr 2013-000101

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Eds tätort har upprättats. Översiktsplanen är
inte bindande men ska vara en vision för framtida utveckling och vara en vägledning
för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och
användning av mark och vatten.
Den behandlar också hur riksintresse tillgodoses.

Synpunkter på planförslaget inlämnas till Plan – och byggkontoret senast 11
november 2013.

Beredning:
Tjänsteskrivelse förvaltningsjurist 2013-10-09

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tar del av översiktsplanen för Eds tätort.

FOKUS-nämnden yrkar på att i planförslaget ska hänsyn tas till trafikförhållanden för
barn och ungdomar på väg till och från skola samt fritidsaktiviteter.

Expedieras:
Plan – och byggkontoret
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§ 89

KS Edsbowlarna: hyresbidrag 2013, Dnr 2013-000122

KS Edsbowlarna söker bidrag till hyreskostnader för ungdomsverksamhet.
Totalkostnaden för banhyra för ungdomsverksamheten uppgår till 72 150 kr. Detta
kan jämföras med 37 760 kr året innan. 2012 beviljades bidrag med 50 % av
hyreskostnaden, dvs 17 380 kr. Bidrag från bl a Idrottslyftet på drygt 104 000 kr har
inneburit att man nu kunnat satsa på en utökad ungdomsverksamhet. Föreningen har
innan den nya lokalpolicyn antogs fått ett årsbidrag som under en lång följd av år
legat på 15 000 kr.

Då KS Edsbowlarna inte har en fast årshyra och variationerna blir så stora, fungerar
det inte att fastställa ett hyresbidrag beräknat i procent av hyreskostnaden. Man hyr
banor i den utsträckning man behöver för sin verksamhet. Det är mycket positivt att
föreningen söker bidrag från olika håll och på så sätt utvecklar verksamheten.
Föreningen arbetar med sin ungdomsverksamhet på ett föredömligt sätt och är också
mycket framgångsrika. Men de bidrag man får kan inte automatiskt generera
kommunala bidrag.

I detta speciella fall ger inte kommunens lokalpolicy riktlinjer som är tillräckligt
tydliga för att fatta beslut på tjänstemannanivå. KS Edsbowlarna hyr banor av ett
företag. Det finns kriterier angivna i policyn, som motiverar att ett lägre bidrag än 50
% beviljas med det underlag som redovisats för 2013. För föreningens ekonomiska
planering är det viktigt att kunna förutse hur stort det kommunala bidraget kan bli.
Jag bedömer att det är önskvärt med ett politiskt beslut.

FOKUS-nämndens beslut

KS Edsbowlarna beviljas ett bidrag till banhyror för ungdomsverksamhet med 50 %
av hyreskostnaden, dock max 20 000 kr per år.  Beslutet ska gälla även för kommande
år tills annat beslutas.

Expedieras:
Kultur – och fritidschefen
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§ 90

Kulturstrategi för Dalsland 2014 - 2020 och kulturkoordinator, Dnr 2013-000106

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett underlag för förslag till Kulturstrategi för
Dalsland till FOKUS-nämnden för yttrande.

DTAB har under 2011-2013 bedrivit ett projekt med kulturutveckling. En tjänst som
projektanställd kulturkoordinator är finansierad genom bidrag, vilka upphör vid årets slut.
Denna tjänst föreslås förlängas i första hand under tre år, och finansieras av kommunerna.
Idén om en gemensam kulturstrategi uppkom i kulturkoordinatorprojektet. Vi som är
kulturansvariga i dalslandskommunerna har varit inbjudna och har diskuterat strategifrågor
med DTAB och kulturkoordinator vid några tillfällen. Ansvariga för innehållet i det förslag
som nu presenterats är DTAB och Kultur i Väst och Västarvet.

Beträffande den del av förslaget som rör en dalslandsgemensam kulturkoordinator har
kommunstyrelsens arbetsutskott gjort bedömningen att det inte finns medel för finansiering av
en gemensam tjänst.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Fritid – och kulturchef 2013-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-18

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden ser det som positivt om DTAB tar initiativ och i lämpliga fall kan ha en
samordnarroll på kulturområdet. Men viktigt är att arbetet förankras i kommunerna. Med en
referensgrupp bestående av kulturansvariga i kommunerna finns förutsättningar att fördjupa
och utveckla dalslandssamarbetet och för informationsutbyte mellan DTAB och kommunerna.
De olika befintliga nätverken för film, konst etc är också värdefulla samarbetspartners i
arbetet med att utveckla kulturen i Dalsland.

FOKUS-nämnden föreslår att Dals-Eds kommun först upprättar en kommunal kulturstrategi
för att i nästa skede använda denna som plattform för en Dalslandsgemensam strategi.

Uppdra till fritid – och kulturchefen att påbörja arbetet med den kommunala
kulturstrategin.

I dagsläget ses inte behovet av en dalslandsgemensam kulturkoordinator.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Fritid – och kulturchefen
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§ 91

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, varför lärarnas fackliga
organisationer lyft frågan i en skrivelse från 20130430 till kommunalråd, FOKUS-
nämnd och personalchef.

För att kunna ange riktlinjer för löneöversynen 2014-2015 måste först en
omvärldsanalys och kartläggning av Dals-Eds kommuns lärares löneläge genomföras.
Personalkontoret i Dals-Eds kommun har fått detta uppdrag från FOKUS-
förvaltningen.
Utifrån denna kartläggning och analys, kan FOKUS göra en bedömning av hur
löneläget på avtalsområdet förhåller sig till rikets nivåer.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2013-09-27
Skrivelse Lärarförbundet, För Lärarnas Riksförbund 2013-04-29

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt förvaltningschefen FOKUS att redogöra för den bedömning som
personalkontorets kartläggning ligger till grund för, så snart kartläggningen
presenterats.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
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§ 92

Utökade stängningsdagar i förskolan, Dnr 2013-000075

FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-09-18 önskar ytterligare detaljerad redovisning
om innehållet vid dessa 4 stängningsdagar samt redovisning av beläggning under
aktuella perioder.

Med tanke på kravet på systematiskt kvalitetsarbete i den nya skollagen och den
reviderade läroplanen för förskolan behöver pedagogerna i förskolan få de rätta
förutsättningarna att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera,
dokumentera och utveckla verksamheten. Personalen behöver också kontinuerligt få
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter. Till detta behövs det tid utan barn och i dagsläget har förskolan bara
beviljats möjlighet att stänga verksamheten två dagar om året.

För att leva upp till skollagens och läroplanens krav på uppföljning, utvärdering och
dokumentation, är det nödvändigt att kunna stänga verksamheten fyra dagar om året
istället för nuvarande två. Eftersom vi i övrigt jämförs med V8 kommunerna skulle
detta också vara helt i linje med de övriga kommunerna i V8, där Orust, Munkedal,
Sotenäs, Tanum, Lysekil och Strömstad stänger sina verksamheter fyra dagar per år.
Det finns en märkbar skillnad i att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten om man
jämför skolans 16 kompetensutvecklingsdagar och 178 skoldagar, med förskolans ca
250 verksamhetsdagar och nuvarande 2 kompetensutvecklingsdagar.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förskolechef 2013-09-11
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2013-09-18
Tjänsteskrivelse Förskolechef 2013-09-25

FOKUS-nämndens beslut

Uppdra till förvaltningsjurist FOKUS att utreda de juridiska förutsättningarna för
beslut om stängningsdagar.

Expedieras:
Förskolechef
Förvaltningsjurist FOKUS
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§ 93

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2013, Dnr 2013-000033

FOKUS månadsuppföljning 201309 visar ett prognostiserat underskott för FOKUS
2013 om 3704 tkr.

Ekonomichefen Lars Hustoft redogör för de kommungemensamma övriga
kostnaderna.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar ekonomichefen Lars Hustoft för informationen.

Att uppdra åt förvaltningsekonom att utreda möjligheten samt konsekvensen av att
införa ett inköpsstop för Fokus verksamheter.

Expedieras:
Ekonomichefen
FOKUS-förvaltningsekonom
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§ 94

Internbudget 2014, Dnr 2013-000110

En första beräkning av FOKUS detaljbudget 2014 ger vid handen att beräknade
kostnader överstiger beslutad ram med motsvarande 3,5 mkr.
Markant förändrade förutsättningar vad gäller antal barn och unga, folkbokförda i
Dals-Eds kommun, påverkar resursbehoven, något som lyfts i den fortsatta
budgetdialogen.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden avvaktar med beslut om åtgärder, då budgetprocessen fortgår.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
Kommunstyrelsen
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§ 95

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2013-11-06, Dnr 7231

1. Kulturstrategi för Dalsland 2014-2020och kulturkoordinator
2. Tilläggsbudgetering driftbidrag till bygdegårdsföreningen Gamla Real – Ed

10:5
3. Socialnämndens sammanträdesdagar 2014
4. Tidplan för budget – och målberedning 2014 – Plan för perioden 2015-2016
5. Ökat mottagande av nyanlända invandrare under 2013 och för de kommande

åren, - Fördelning av schablonersättning för nyanlända
6. Slutrapport- Den skandinaviska resandekartan
7. Revidering av FOKUS-nämndens reglemente –Kommunfullmäktige § 56
8. Kvalitetsberättelse FOKUS-nämnden 2012/2013- Kommunfullmäktige § 57
9. Delårsbokslut per 31/8-2013 – Dals-Eds kommun-Kommunfullmäktige § 52
10. Lokalbehov för barnomsorgen – nybyggnation av förskoleavdelningar –

ksau § 182
11. Lokalbehov för skolorna – ombyggnation av Snörrumskolan och

Hagaskolan –ksau § 183

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen


