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§ 16

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013, Dnr 2013-000009

Förvaltningschefen informerar enligt nedan:

1. Kommunalrådet är ansvarig enligt Personuppgiftslagen för googledomänen
2. Tomtplacering för förskolan
3. Enkät och handlingsplan angående IT
4. Budgetdialog – interkommunal ersättning
5. Årsredovisning 2013
6. Praktikplats gymnasiesärskolan
7. UF- mässa – 27 mars i Vänersborg
8. Beviljat matematiklyftspengar
9. Filmfestival på gång
10. Intervju Förstelärare
11. Särskolefall
12. Återremittering kring Kulturstrategi för Dalsland

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av information
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§ 17

Demokratidag, Dnr 2014-000009

FOKUS-nämnden beslutade 2014-02-05 att inbjuda elevrådet Hagaskolan och
folkhälsosamordnaren till dagens sammanträde 2014-03-12.

Från folkhälsosamordnaren efterfrågade FOKUS-nämnden en orientering i materialet
”Demokratidag 2013” samt en nulägesbeskrivning och förslag på prioriterade
områden.

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.

Elevrådet Hagaskolan önskar att få fortsätta med en uppföljning kring
Demokratidagen.

Beredning:
Skrivelse Demokratidag 2013

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar Elevrådet Hagaskolan och Linda Andersson för
informationen kring Demokratidagen.

Att uppdra till folkhälsosamordnaren att sammanfatta det material som redovisades
under dagens nämndsammanträde.

Expedieras:
Folkhälsosamordnaren
Elevrådet Hagaskolan
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§ 18

Utökade stängningsdagar i förskolan, Dnr 2013-000075

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.

För att leva upp till skollagens och läroplanens krav på uppföljning, utvärdering och
dokumentation, är det nödvändigt att begränsa 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

Fler kompetensutvecklingsdagar kan med begränsat öppethållande medföra ett
merarbete för vårdnadshavarna som behöver ordna egen barnomsorg eller ta
ledigt. Men i förlängningen kommer detta att komma deras barn tillgodo, i form
av en kvalitetshöjning av verksamheten. Med en utökning av antalet
kompetensutvecklingsdagar medför det ingen merkostnad för kommunen, utan
snarare en besparing eftersom vi då slipper den vikariekostnad som uppstår när
vi t ex låter arbetslagen ha sin utvärderingsdag, enligt dagens upplägg.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förskolechef 2014-02-13

FOKUS-nämndens beslut

Att tillhandahålla ett öppethållande för barn vid behov samt att utöka antalet
kompetensutvecklingsdagar från nuvarande två till fyra dagar per verksamhetsår i
enlighet med utredningens riktlinjer.

Expedieras:
Förskolechef
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§ 19

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

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2014-02-26 beslutade nämnden 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.

Under vintern har behovet av barnomsorgsplatser ökat i Dals-Eds kommun.
Verksamhetsansvariga har kontinuerligt arbetat med anpassning efter det ökade
behovet men har trots detta efter de placeringar som har gjorts fram till februari 2014
fortfarande cirka 10 barn i kö som vid garantitiden 4 månader ej kan få plats i befintlig
verksamhet.

I väntan på den nybyggda förskolan finns en lokalmässig möjlighet att använda mer
yta på Edsgärdet i anslutning till nuvarande avdelning Pärlan. En personalförstärkning
och samarbete med nuvarande avdelningen kan vara ett sätt att försöka lösa
situationen april - december 2014.

Beredning:
FOKUS-nämndens beslut 2014-02-05
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-18

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt verksamhetsansvariga att gå vidare enligt förslag för att uppfylla de krav
som ställs på nämnden som ansvarig myndighet.

Att uppdra åt ekonomienheten att framställa beräkningsunderlag i samråd med
verksamhetsansvariga, för att säkerställa budgetering utifrån barnomsorgsbehov samt
i enlighet med principen om god ekonomisk hushållning.

Expedieras:
FOKUS-vht
Ekonomienheten
Förvaltningschef FOKUS
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§ 20

Skolbussen, Dnr 2014-000017

Ett skolbussförslag inkom 2014-02-18 till FOKUS-förvaltningen från en medborgare.
I förslaget framkom att alla elever skall få tillgång till att åka buss till skolan.

FOKUS-nämndens skolskjutsreglemente tillåter inte skolskjuts enligt förslaget. Det
utgår ifrån avvägningar rörande bland annat ekonomi, säkerhet, miljöfaktorer liksom
folkhälsofaktorer.

Beredning:
Skolbussförslag 2014-02-07
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-11

FOKUS-nämndens beslut

Att uppdra åt skolskjutsansvarig att formulera ett svar å nämndens vägnar, i vilket
framgår skolskjutsreglementes anvisningar, samt något om de motiv nämnden har
som grund för sitt beslut om skolskjutsreglemente.

Expedieras:
Skolskjutsansvarig
Förslagsgivaren
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§ 21

Detaljplan för del av fastigheten Ed 2:150, Dals-Eds kommun, Västra Götalands
län, Dnr 2014-000015

Plan- och byggnadsnämnden har 2014-01-21 godkänt rubricerad detaljplan för
samråd.
Initiativtagare till detaljplanen är ägarna till fastigheten Ed 2:150. Detaljplanen har
tagits fram av arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist, Arvika. Detta förslag till detaljplan
översändes nu för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Planområdet är beläget vid Torget i Eds tätort och omfattar endast fastigheten Ed
2:150, total area 540 kvm. Fastigheten är privatägd.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan – och
byggnadsnämnden senast 14 mars 2014.

Inkomna synpunkter kommer att bemötas av kommunen i en samrådsredogörelse,
vilken i sin tur kommer att vara underlag vid en revidering av planförslaget inför
utställningen. Planen kommer senare att ställas ut för granskning då ytterligare
möjlighet ges att lämna synpunkter. Den som inte senast under granskningen har
framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga på befintlig byggnad med två våningar
till totalt fyra våningar. I planarbetet ska också utredas och beskrivas hur det i
kvarterets inre kan skapas en attraktiv gård, kanske i form av en
gemensamhetsanläggning.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningsjurist 2014-02-12
Skrivelse Detaljplan fastighet 2014-02-10

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tar del av detaljplanen för del av fastigheten Ed 2:150, Dals-Eds
kommun.

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

Expedieras:
Plan – och byggkontoret
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§ 22

En politik för en levande demokrati, Dnr 2014-000018

Det är första gången på tio år som regeringen redovisar demokratipolitiken i en
skrivelse till riksdagen. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken
inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera
på under resten av mandatperioden.

En utmaning under valåret är att stimulera till ett högt och jämlikt valdeltagande. Det
är särskilt viktigt att lyckas engagera grupper som traditionellt sett deltar i lägre
utsträckning. En annan utmaning är att anpassa demokratin efter det förändrade
samhällsengagemanget. Det är allt färre personer som är villiga att ta politiska
uppdrag. En ytterligare utmaning gäller värderings- och legitimitetskrisen i Europa.

Inför valen kommer regeringen att bl.a. satsa 61 miljoner kronor på
valdeltagandeinsatser. Insatser kommer särskilt att riktas mot unga och utrikes födda.
Även en tillsättning av två utredningar kommer att ske kring hur individens inflytande
och delaktighet kan förstärkas i Sverige och i EU.
Ansträngningar kommer att göras för att motverka grogrunderna till våldsbejakande
extremism. Regeringens förhoppning är att genom de åtgärder som lanseras i
skrivelsen kommer att bidra till en levande demokrati.

Beredning:
Regeringens skrivelse 2014-02-14
Tjänsteskrivelse Förvaltningsjurist 2014-02-12

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av Regeringens informationsmaterial.

Att uppdra till FOKUS-verksamhetsansvariga att inom sitt ansvarsområde bevaka de
insatser som Ungdomsstyrelsen, Forum för levande historia och Statens medieråd
genomför under året.

Expedieras:
FOKUS-vht
Förvaltningsjurist
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§ 23

Måldag FOKUS-nämnden - systematiskt kvalitetsarbete, Dnr 2014-000019

I FOKUS-nämndens systematiska arbete ligger att fastställa utvecklingsområden och

mål, samt rutiner för uppföljning och dokumentation. En samlad heldag vikt för detta
tillsammans med verksamhetsansvariga utgör ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-11
Beslut kommunstyrelsen 2014-02-05

FOKUS-nämndens beslut

Att i samband med nämndsammanträdet 2014-04-09 ägna eftermiddagen åt mål- och
systematiskt kvalitetsarbete.

Expedieras:
FOKUS-vht
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§ 24

Övergripande målsättningar för verksamheten, Dnr 2014-000020

För att förtydliga i vilken riktning verksamheten vid MTW 20 ska arbeta, har
verksamhetsansvarig tillsammans med personalen sammanställt de målsättningar som
kommunen och nämnden angett i dokumentet Övergripande målsättningar för
verksamheten:

Verksamheten skall utgå från FN:s barnkonvention och skall främja ungdomars hälsa och personliga
utveckling. Besökarnas erfarenheter, kunskaper och intressen ska tas tillvara på ett sådant sätt att de
upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Den skall stimulera till reflektion och kritiskt
tänkande samt utveckla färdigheter för att hantera sina framtida liv som ansvarstagande
samhällsmedborgare.

Verksamheten skall vara en kreativ mötesplats där alla ungdomar känner sig välkomna oavsett
bakgrund. Den skall ha ett främjande förhållningssätt och stärka deras identitet och självkänsla.
Ungdomarna skall uppleva trygghet, respekt, förtroende, glädje och gemenskap. Alla former av
kränkande beteende skall motverkas.

Verksamheten skall verka för demokrati, delaktighet och ungdomarnas inflytande över verksamheten.
Ungdomarna skall uppleva att deras synpunkter och önskemål tas på allvar.

Verksamheten skall särskilt uppmärksamma ungdomar i behov av ett särskilt vuxenstöd vid sidan av
hemmet och de ungdomar som i lägre grad blivit positivt sedda av det övriga vuxensamhället.

Verksamheten skall samarbeta med föräldrar, skola, föreningar, socialtjänst och polis m.fl. för att skapa
trygga och stödjande nätverk för och runt ungdomar.

Verksamheten skall förebygga och motverka alla former av missbruk.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-18

FOKUS-nämndens beslut

Att godkänna Övergripande målsättningar för verksamheten som ett vägledande
dokument för MTW 20.

Expedieras:
Verksamhetsansvarige MTW
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§ 25

Reviderad Delegationsordning FOKUS-nämnden, Dnr 2013-000042

I 2013-10-02 § 78 antog FOKUS-nämnden en ny delegationsordning.
Delegationsordningen måste löpande bevakas, så att den stämmer överens med
gällande lagstiftning. I samband med återkoppling av delegationsbeslut, har uppdagats
att justeringar varit nödvändiga.

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-18

FOKUS-nämndens beslut

Att godkänna reviderad delegationsordning för FOKUS-nämnden.

Expedieras:
FOKUS-vht
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§ 26

Likabehandlingsplan 2014-, Dnr 2014-000021

För skolväsendet gäller omfattande lagstiftning mot kränkande behandling och
diskriminering. För att uppfylla lagkraven, har en struktur för verksamheternas arbete
på området beslutats. I samband med en översyn av gällande riktlinjer, har justeringar
gjorts för att uppdatera hänvisningarna till gällande lagstiftning.

Beredning:

Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-02-18

FOKUS-nämndens beslut

Att godkänna uppdaterade underlag för rutiner gällande kränkande behandling och
diskriminering.

Expedieras:
FOKUS-vht
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§ 27

Lokal intagningsnämnd FOKUS, Dnr 2014-000026

För att hantera löpande frågor i enlighet med FOKUS delegationsordning, utses en
lokal intagningsnämnd.

FOKUS-nämndens beslut

Att utse ordföranden som ordinarie, vice ordförande som ersättare,
arbetslivskoordinator /SYV, samt rektor gymnasiet som ledamöter i FOKUS lokala
intagningsnämnd.

Expedieras:
SYV
Rektor gymnasiet
Ordförande
Vice ordförande
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§ 28

Interkommunal ersättning Dals-Eds grundsärskola, Dnr 2014-000025

Förvaltningsekonomen redovisar förslag till avgift för Dals-Eds obligatoriska särskola
från läsåret 2014/2015. Avgifterna uppräknas varje nytt kalenderår med index
(skolindex).

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-03-05

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna avgift för läsåret 2014/2015 enligt följande:
-Grundsärskola 120 700 kr/termin
-Träningsskola 185 600 kr/termin

Expedieras:
Ekonomienheten
Rektor gymnasiesärskolan
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§ 29

Interkommunal ersättning Dals-Eds gymnasieskola, Dnr 2014-000028

Förvaltningsekonomen redovisar förslag till interkommunal avgift (IKE) för
gymnasieprogrammet SA med inriktning autismspektrat vid Utsiktens gymnasieskola
från läsåret 2014/2015. Avgifterna uppräknas varje nytt kalenderår med index
(skolindex).

Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-03-05

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna interkommunal avgift för läsåret 2014/2015
enligt följande:
- SA med inriktning autismspektrat 94 800 kr/termin och därtill hörande boende
69 000 kr/termin.

Expedieras:
Ekonomienheten
Rektor gymnasieskola
Rektor gymnasiesärskola
Verksamhetsansvarig LSS-boende
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§ 30

Bokslut 2013, Dnr 2014-000003

Förvaltningschefen informerar om årsredovisningen för 2013.

Beredning:
Skrivelse förvaltningsekonom FOKUS 2014-03-06

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen och godkänner den.

Expedieras:
Ekonomienheten
Förvaltningschef FOKUS
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§ 31

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2014, Dnr 2014-000027

Förvaltningschefen informerar om den pågående budgetuppföljningen.

Beredning:
Skrivelse ekonomiprognos förvaltningsekonom FOKUS 2014-03-05

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.

Expedieras:
Ekonomienheten
Förvaltningschef FOKUS
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§ 32

Internkontrollplan 2012 - uppföljning, Dnr 2013-000012

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och effektiv
förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En god intern
kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra former av bedrägligt
beteende.

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern kontroll"
antaget av kommunfullmäktige 2003-11-19 och reviderad i kommunfullmäktige 2008-
12-17. Här framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det
finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna utvecklas utifrån
kommunens kontrollbehov. Förvaltningsövergripande anvisningar och regler ska
upprättas, där nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation
upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antages för den
interna kontrollen.

Utöver processer i internkontrollplanen sker kontroll av om verksamheterna bedrivs
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom verksamhets- och skolplan.
Redovisning sker i Stratsys enligt fasta tidsplaner och olika nivåer.

En ny grundstruktur för kommunens interna kontrollarbete har tagits fram.
Vid genomförda kontroller under år 2013 har några avvikelser noterats.  För dessa
avvikelser har åtgärder för förbättring tagits fram och genomförts.

Ett fåtal punkter återstår som får beaktas vid framtagande av 2014 års
interkontrollplan. Av kontrollen framgår bl a att det saknas några rutinbeskrivningar
för hur och vad som ska kontrolleras.

Beslutsunderlag:
Interkontroll 2013 – Årets uppföljning

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av uppföljning av interkontrollen 2013 och godkänner den.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
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§ 33

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2014-03-12, Dnr 7457

1. Budgetuppföljning per november 2013, månadsprognos § 32
Kommunstyrelsen 2014-02-05

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen
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§ 34

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2014-03-12, Dnr 7456

20. Bidrag till Pilgrimsvandring över gränsen 2000:- 2014-02-25
21. Antagning till SFI, truckutbildning, hästkunskap samt djurvård – januari-
februari 2014, Vuxenutbildningen

          FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen


