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Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

Sammantradesprotokoll

2014-05-14

§ 45
Uppfdljning aktuella arenden och informationsarenden 2013-14, Dnr 2013000009
Forvaltningschefen informerar enligt nedan:
1. Elev - och foraldraenkater - under bearbetning
2. Naturbruksprogram - Utsikten
3. Haga - och Snorrumskolans byggprojekt
4. MBL § 11 och § 19
5. Forstelarare ar utsedda
6. Brand pa Snorrum och biblioteket
7. Rektor Utsikten sjukskriven
8. Estlandsresan - foraldraforcningen
9. Forstelarare - 6 platser, 2 forstelarare/skolhus
10. V8 mote - att organisera forstelarareutbildning
11. PWC-rapport - Likabehandling
12. IKT-massa - samarbete med Fargelanda
13. Godkand arsredovisning 2013
14. Tillaggsbudgetering driftbidrag Bolevallen, Bergslatt och Gamla Real
15. Avsagelse av fortroendeuppdrag Andreas Gustavsson (C) som ersattare i
FOKUS-namnden. Ny ersattare Anna Johansson (C).
16. Arsredovisning 2013-Dals-Eds kommun - Ansvarsfrihet

FOKUS-namndens

beslut

Tagit del av information
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FOKUS-namnden

2014-05-14

§ 46
BudgetuppfOljning

FOKUS-narnnden

2014, Dnr 2014-000027

Forvaltningschefen informerar om den pagaende budgetuppfoljningen 201404.
Skriftliga underlag framstalls infor kallelse till FOKUS namndssammantrade
20140514, i enlighet med tidigare beslut.

FOKUS-narnndens

beslut

Att folja upp utfallet av kommunens resursfordelningsprincip.
Att uppdra at fOrvaItningschefFOKUS att sammanstalla ett beslutsunderlag for
planeringen av gymnasieverksamheten i Dals-Eds kommun under planperioden 20152017.
Att bjuda in ekonomienheten till namndssammantradet 2014-06-11 for en detaljerad
genomgang av FOKUS budgetansvar.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Forvaltningschef FOKUS
Ordforandes signatur
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Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

2014-05-14

§ 47
Informationsdag

om bidragsansdkningar, Dnr 2014-000055

Det har framkommit onskemal om att arrangera en informationsdag kring
bidragsansokningar, Bidragsansokningar som foreningar kan gora vid storre
investeringsbehov. Det kan vara renovering av foreningslokaler, konstgrasplaner,
ridhus, golfbanor m.m.
EKUBI ar ett konsultforetag som specialiserat sig pa att informera och aven att
formulera och skicka ansokningar till olika organisationer, om foreningen onskar
detta. Mer information om EKUBI kan hamtas fran hemsidan, ekubi.se
Kontakter har skett med Fargelanda kommun som visat intresse for att vara med och
del a pa kostnaden for en informationsdag. Vid en sadan informationsdag skulle
intresserade foreningar fran kommunema kunna bjudas in till exempelvis
Backegarden, Backefors under en dag i augusti-september. EKUBI vill ha 25 000 kr
for en informationsdag samt ersattning for resa och boende. Om Dals-Ed delar pa
kostnaden med Fargelanda sa hamnar kostnaden pa ca 15 000 kr per kommun.
Att fa kannedom om vilka bidragsmojligheter som finns kan vara vardefullt for de
foreningar som vill gora investeringar. Viktigt att papeka i detta sammanhang, ar att
ansvaret sedan vilar pa foreningarna vid eventuella bidragsansokningar,
Beredning:
Tjansteskrivelse Kultur

FOKUS-namndens

och fritidschef 20 14-04-17

beslut

Att FOKUS-namnden beslutar att avsta fran att engagera EKUBI, savida inte alla tre
berorda kommuner samfinansierar.

Expedieras:
Kultur - och fritidschef
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§ 48
Hbjning av hyra

pa internatet

Almen, Dnr 2014-000042

Senast hyran pa intematetjusterades var 1januari 2004. De senaste tio men har
intematet pa olika satt renoverats men ingen hyresokning har skett. I hyran ingar kost
(frukost mandag-fredag, middag (mandag-torsdag) och kvallsmat sondag-torsdag),
tillgang till allrum, kok, tvattrum och dusch.
Hyra debiteras for 4 manader pa hosten och 5 manader pa varen.
Beredning:
Tjansteskrivelse Rektor Utsikten 2014-04-02

FOKUS-namndens

beslut

Att foresla kommunstyrelsen att besluta att hyran pa intematboendet Almen from 1
augusti 2014 hojs till nedanstaende nivaer,
Enkelrum: 2550 kronor/manad
Dubbelrum: 2150 kronor/manad

Expedieras:
Rektor Utsikten
Rolf Andersson
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§ 49
Hastis -Klubbhus-Stall, Dnr 2014-000032
Med utgangspunkt i tjansteskrivelse fran 2014-03-24 angaende ansokan om
fardigstallande av klubbhus fran Eds Ryttarsallskap, arrangerades ett samrad 2014-0422 mellan ksau och FOKUS presidium.
Fragan ar av stort intresse, men ytterligare informationsunderlag behovs, och en
Iangsiktig planering av samverkan mellan Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsallskap,
Nar ridhusprojektet inleddes for ett antal ar sedan, bildade kommunen en arbetsgrupp
bestaende av ekonomichef, Kultur- och Fritidschef, exploateringskoordinator och
arbetsmarknadschef for att bereda fragan a kommunens vagnar, Vid samradet 201404-22 var alla deltagare overens om art arbetsgruppen ater bor ges beredningsuppdrag
av arendet.
Beredning:
Tjansteskrivelse Forvaltningschef FOKUS 2014-04-23

FOKUS-namndens beslut
Att uppdra

at foreslagen

arbetsgrupp att bereda fragan for forslag till beslut.

Expedieras:
Ekonomichef
Kultur - och fritidschef
Exploateringskoordinator
Arbetsmarknadschef
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§ 50
Kulturstipendiat 2014, Dnr 2014-000034
Dals-Eds kommuns Kulturstipendium 2014 skall delas ut. Kulturstipendiet utdelas till
enskild person eller ideell forening som beloning eller stod och uppmuntran for
vardefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap, undervisning,
folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller darmed jamforbara omraden av
kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds
kommun.
Kulturstipendiet utgors av en summa pa 5000 kronor och kan delas ut till en person
eller delas mellan flera personer.
Vid forslagstidens utgang har 7 forslag pa stipendiat inkommit.
Arbetsutskottet har 2014-04-29 beslutat att overlamna till FOKUS-namnden att
besluta om mottagare av kulturstipendiet.

FOKUS-namndens beslut
FOKUS-namndens kulturstipendium 2014 tilldelas Vivi Pettersson.

Expedieras:
Stipendiaten
Forslagsstallaren
Kultur- och fritidschef
Ordforande FOKUS-namnden
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§ 51
Budgetdialog, Dnr 2014-000035
FOKUS-namndens budgetyttrande lamnades enligt budgetprocessens anvisningar
vidare till budgetberedning 20140506, liksom sammanstallningen av FOKUSnamndens taxor och avgifter 2015.

FOKUS-namndens beslut
Tagit del av budgetyttrandet fran forvaltningschef FOKUS till budgetberedning.
Godkanner FOKUS-namndens Taxor och avgifter 2015.

Expedieras:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

§ 52
Avvikelserapport

skolhalsovard, Dnr 2014-000063

I enlighet med FOKUS-forvaltningens rutiner fOr avvikelserapportering/tillbud
skolhalsovarden redovisat en avvikelse.

har

Beredning:
Mall skolhalsovarden
Socialstyrelsens forfattningssamling (SOSFS 2011: 11)
FOKUS-namndens

beslut

Att uppdra at verksamhetschefen skolhalsovarden att genornfora och folja upp
vidtagna atgarder.

Expedieras:
Forvaltningschef FOKUS
Skolskoterska Britt Olsson
Skolskoterska Bernice Olsson
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Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

§ 53
Extra skolar, Dnr 2014-000057
Enligt 7 kap. 12 § skollagen upphor skolplikten vanligtvis vid utgangen av
varterminen det nionde aret efter det att eleven borjat fullgora skolplikten.
I 7 kap. 13 § finns bestammelse om senare upphorande av skolplikten. Dar sags att for
den elev som inte gatt ut hogsta arskursen (9an) nar skolplikten annars skulle ha
upphort enligt 12 §, dvs efter det att eleven gatt nio ar i skolan, sa upphor skolplikten i
stallet ett ar senare, dock senast nar eleven fyller 18 af. Fragan om skolpliktens
forlangning dvs senare upphorande, provas av elevens hemkommun.

,

)

Med "inte gatt ut hogsta arskursen" menas att eleven under sitt nionde skolar inte
paborjat den hogsta arskursen. Det vill saga, har eleven gatt 9 ar i skolan men anda
inte gatt ut arskurs 9, sa kan skolplikten forlangas, och det pro vas av kommunen.
Forutsattningen for att skolplikten ska forlangas ar att eleven inte natt de
kunskapskrav som minst ska uppnas nar skolplikten normalt skulle ha upphort. En
elev kan alltsa tvingas att ga ett ar langre an tidigare. Kommunen kan besluta att
eleven inte behover vara kvar ett ar till.
Enligt 14 §, som handlar om tidigare upphorande sa galler att om eleven fore den
tidpunkt som framgar av 12 och 13 § uppnar de kunskapskrav som minst ska uppnas
for den skolformen, upphor skolplikten. Detta pro vas av hemkommunen.

)

Enligt 15 §, som handlar om ratt att slutfora skolgangen, kan vara tillamplig i fallet. I
den bestammelsen star att en elev i grundsarskolan har ratt att slutfora den hogsta
arskursen aven om skolplikten upphor dessforinnan. Stadgandet innebar att en elev
alltid ska ha ratt att ga arskurs 9. Det innebar dock ingen ratt att fa fullfolja sista
arskursen med godkanda betyg. Denna ratt blir aktuell bl.a. for elever som fatt sin
skolplikt uppskjuten eller som har behovt fler ar an normalt for att ta sig igenom
utbildningen.
En elev i grundsarskolan har ocksa ratt att efter skolpliktens upphorande slutfora
utbildningen under ytterligare tva ar, om eleven inte har natt upp till de kunskapskrav
som minst ska uppnas for respektive skolform. En elev i grundsarskolan har under
denna tid ratt till minst 800 timmar undervisning utover garanterad undervisningstid,
om eleven inte dessforinnan uppnatt kunskapskraven. Fragan om ratt att slutfora
skolgangen pro vas av hemkommunen. Bestammelsen innebar alltsa en ratt att ga om
hogsta arskursen i ytterligare tva ar. Som villkor uppstalls emellertid att eleven inte
har natt upp till de kunskapskrav som minst ska uppnas.
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Forts. § 53

Som framgar av redogorelsen ovan har kommunen ej skyldighet art tillgodose
vardnadshavamas onskemal om ett nionde skolar, da kunskapskraven ar uppfyllda.
Dock har kommunen rnojlighet art erbjuda ett nionde skolar.
Beredning:
Skoljurist skrivelse 2014-05-07

FOKUS-namndens beslut
FOKUS-namnden beviljar ett nionde skolar enligt onskemal och slar samtidigt fast att
skolgangen i obligatorisk sarskola med det aret far anses avslutad.

Expedieras:
Vardnadshavama
Specialpedagog Per Ekemark
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§ 54
Delegationsarenden FOKUS-namnden 2014-05-14, Dnr 7610
22. Lotteritillstand beviljat, Dals-Eds Pro for tiden 2014-04-01-2017-03-31 samt
Edsbygdens Spf2014-05-01-2017-04-30
23.Riktlinjer syst. Kval.arb.skola, vikarie Utsikten sjukskrivning Chef KoF,
pers.skal samt arb.brist LSS, MBL § 19 resp. § 11 samt Arbetsmiljoverkets
forelaggande till chefKoF - Forvaltningschef FOKUS

FOKUS-namndens beslut
Tagit del av informationen
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§ 55
Informationsarenden FOKUS-namnden

2014-05-14, Dnr 7611

1. Arsredovisning 2013 ~Dals-Eds kommun -Bokslut, KF2014-04-16
2. Arsredovisning 2013-Dals-Eds kommun -Ansvarsfrihet, KF 2014-04-16
3. Tillaggsbudgetering driftbidrag Bolevallen, Bergslatt och Gamla Real KF 201404-16
4. Cirkular 14:15 SKL Varpropositionen for ar 2014,2014-04-15
5. Budgetuppfoljning 2014, KS 2014-04-02

FOKUS-namndens

beslut

Tagit del av informationen
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