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Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

Sammantradesprotokoll

2014-06-11

§ 56
Uppfdljning aktuella arenden och informationsarenden 2013-14, Dnr 2013000009
Forvaltningschefen informerar enligt nedan:
1. Dals-Eds kommun 8:e plats i Sverige enligt SKL- undersokning,
Handikappsanpassning Grundskolan
2. Oktoberdagarna - ej preliminar anmalan utan allmant utskick kommer att ske
3. Byggrad - Hagaskolan
4. Ersattningslokal under en termin - Snorrumskolan
5. Intern annons - IKT-coach tjanst
6. Asylboende pa gang
7. Forstelarare startar 11 augusti 2014
8. Forandring FOKUS-kansli personal
9. Skolinspektion varen 2015
10. Skrivelse BEO
11. Minnesanteckningar fran Familjecentralen
12. Remisser - handlaggning
13. Personalfest 14 augusti - bollhallen
14. Varsel gymnasiesarskola
15. Larmassa IKT i Ed
16. Forskola Vanersborg
17. Konstnarlig utsmyckning
18. Uppfoljning gymnasiet

FOKUS-namndens

beslut

Tagit del av information
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§ 57
BudgetuppfOljning

FOKUS-namnden

2014, Dnr 2014-000027

Budgetuppfoljning 201405 foreligger.
Beredning:
Skrivelse prognos per 201405

FOKUS-namndens

beslut

Att uppmana budgetansvariga till storsta aterhallsamhet.
Art invanta beslutsunderlag gallande Utsiktens gymnasieverksamhet for beslut om
atgarder.
Art uppdra at budgetansvariga art infor kallelseutskick 20140807 infer FOKUS-AU
lamna forslag till besparingsatgarder motsvarande 10 % av budgetansvaret, med
konsekvensbeskrivningar, infor den fortsarta beslutsprocessen

Expedieras:
Kommunstyrelsen
FOKUS verksamhetsansvariga
Rektor Utsikten
Ekonomienheten
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§ 58
Mal och utvecklingsomraden FOKUS-namnden

2015, Dnr 2014-000019

Sedan namndens maldag 20140409 har underlag for mill och utvecklingsomraden
sammanstallts och legat till grund for yttrande i samband med budgetdialog.

Beredning:
Tjansteskrivelse Forvaltningschef FOKUS 2014-05-21
Skrivelse - bilaga 2014-05-21
FOKUS-namndens

beslut

Att anta mal och utvecklingsomraden for FOKUS-narnnden enligt bilaga.
Malin Kallen (s) och Anders Schagerholm (s) reserverar sig mot skrivningen i
maldokumentet 2015. Da man istallet onskar ha skrivningen, FOKUS-narnnden skall
sakerstalla att alla elever i arskurs 9 ges mojlighet till godkanda betyg i samtliga
amnen.
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§ 59
Fdrslag till avtal om samverkan samt ramavtal- Fyrbodal, Dnr 2013-000125
Kommunerna i Fyrbodals geografiska omrade har, eventuellt med nagot undantag,
stallt sig bakom en Avsiktsforklaring, i vilken uttalas vardet av samverkan inom hela
utbildningsomradet.

)

Forvaltningschefema inom utbildningsomradet diskuterade vid en konferens i
Trollhattan 7-8 februari 2013 mojliga framtida samverkansornraden. Mot bakgrund av
den diskussion som fordes utkristalliserades fyra olika onskvarda
samverkansomraden:
1.
2.
3.
4.

Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan

avseende
avseende
avseende
avseende

Teknikcollege
Vard - och omsorgscollege
skolutveckling
vuxenutbildning

Arbetsgrupper tillsattes med uppgift att narrnare beskriva inneborden av samverkan
samt ta fram forslag till avtal.
De forslag till samverkansavtal som utarbetades godkandes inte av majoriteten av
Fyrbodalsomradets kommuner. I dagslaget aterstar endast avtalet om Vard- och
omsorgscollege, vilket socialnamnden i Dals-Eds kommun hanterar, samt ett forslag
om samverkan Vuxenutbildning.
Beredning:
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

2014-05-21

FOKUS-namndens beslut
Att delegera till forvaltningschef FOKUS att inga samverkansavtal vuxenutbildning
enligt forslag, under forutsattning, att avtalet inte strider mot tidigare avtalade
ataganden.
Att uppdra at forvaltningschef FOKUS att i samrad med Socialnamnden gentemot
Fyrbodal framfora kommunens positiva installning till avtalet avseende yard - och
omsorgscollege, samt klargora hur kommunens ataganden organiseras.

Expedieras:
Forvaltningschef FOKUS
Socialnamnden
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§ 60
Redovisning av ekonomiska ersattningar till fOreningar; anlaggningsbidrag samt
ungdomsstod., Dnr 2014-000066
20140415 inkom onskemal om en redovisning av FOKUS ekonomiska ersattningar
till foreningar i Dals- Eds kommun.
Beredning:
Skri velse 2014-04-15
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

FOKUS-namndens

2014-05-21

beslut

Att uppdra at Kultur - och Fritidschefen att redovisa efterfragade sammanstallning vid
FOKUS-namndens sammantrade 20140827.

Expedieras:
Kultur - och fritidschef
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§ 61
Avvikelserapport skolhalsovard, Dnr 2014-000063
I enlighet med FOKUS-fOrvaltningens rutiner for avvikelserapportering/tillbud
skolhalsovarden redovisat en avvikelse.

har

Sedan namndsbeslut 20140515 har atgarder avseende samverkan mellan berorda
parter vidtagits for att sakerstalla informationsutbytet vid samrad 20140521. Nya
rutiner utarbetas.
Beredning:
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

20140521

FOKUS-namndens beslut
Att godkanna atgarder och uppfoljning av atgarder.

)

Expedieras:
Skolskoterska Britt Olsson
Skolskoterska Bernice Olsson
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§ 62
Miljo- och folkhalsoradet budget 2015, Dnr 2014-000067
Medel som MFF forfogar over kommer fran Halso- och Sjukvardsnamnden och
uppgar till ca 500 000 kronor per ar.
Prioriterad malgrupp i folkhalsoarbetet ar bam och ungdomar.
Beredning:
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

FOKUS-namndens

)

·

2014-05-21

beslut

Att uppdra at forvaltningschefen FOKUS att bereda forslagen infer FOKUSnamndens sammantrade 20140827 enligt namndens prioriteringar.

)

)

Expedieras:
Forvaltningschef FOKUS
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§ 63
Beslutsunderlag

Dals-Eds gymnasium, Dnr 2014-000075

Vid namndens sammantrade 2014-04-15 beslutades att ett underlag for
langsiktig planering av Dals-Eds gymnasium ska sammanstallas infer
halvarsbokslutet, Sedan beslutet har utkast till direktiv om vad beslutsunderlaget
ska inbegripa bearbetats, for att sakra att FOKUS-namnden far det
beslutsunderlag man onskar.
Det beslutsunderlag som framstalls i ett forsta skede, ska kunna ligga till grund
for anvisningar om utredning av specifika omraden. Forslag till uppdrag och
direktiv for beslutsunderlag enligt tidigare beslut:
- att beskriva befintlig organisation och forutsattningar
- att utreda och Iamna forslag till atgarder som
sakerstaller att ekonomisk balans kan uppnas under planperioden 2015-2017
- att foresla atgarder, komma med forslag och ideer vilka sannolikt bidrar till
sakringen av gymnasiets framtid och utbildningens kvalitet.
Beredning:
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

FOKUS-namndens

)

20140604

beslut

Att faststalla som direktiv for beslutsunderlaget:
- att beskriva befintlig organisation och forutsattningar
- att utreda och lamna forslag till atgarder som
saker staller att ekonomisk balans kan uppnas under planperioden 2015-2017
- att foresla atgarder, komma med forslag och ideer vilka sannolikt bidrar till
sakringen av gymnasiets framtid

Expedieras:
ForvaltningschefFOKUS
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§ 64
Byggradet Hagaskolan, Dnr 2014-000072
2014-05-27 inkom bifogade skrivelse fran byggradet pa Hagaskolan. Skrivelsen
sammanstalldes pa inradan av undertecknad, for art sakerstalla art synpunkterna kom
FOKUS-namnden tillkanna,
Skrivelsen beror framforallt tva saker: En upplevelse av bristande inflytande, samt oro
for art anpassningen av lokalytorna som lokalprojektet innefartar, kan leda till
svarigheter for verksamheten.
Tre punkter listas i ett tillagg till skrivelsen:
1. Man onskar avvakta med placering av bildsal.
2. Man efterfragar hur informationen infer avslutande politisk och facklig process
genornforts,
3. Man framfor ater art skolan blir trangbodd.
Beredning:
Tjansteskrivelse Forvaltningschef FOKUS 20140604

FOKUS-namndens beslut
Art uppdra

at forvaltningschefen

FOKUS

- art sammanstalla ett svar pa skrivelsen fran byggradet med redovisning av
forutsattningar och utgangspunkter for lokalprojektet Hagaskolan,

)

- art folja upp art lokalprojektet drivs vidare i enlighet med tagna beslut,
- art delta i byggradsmoten pa Hagaskolan i det fortsarta arbetet med art ta fram
detaljunderlag for upphandling
- art Iopande redovisa for namnden hur arbetet fortskrider.

Expedieras:
Forvaltningschef FOKUS
Rektor Hagaskolan
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§ 65
Avtal BollhaIl2014-,
I

-I

Dnr 2014-000073

I samband med underteckande av avtalet mellan FOKUS-namnden och
Idrottsalliansen angaende Bollhall mm, lyftes fragan om att gora avtalet lopande
med uppsagningstid, istallet for att som idag inga nytt avtal varje ar.
Beredning:
Avtalet
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

FOKUS-namndens

20140604

beslut

Att inga avtal for 2014 enligt forslag.
Att uppdra at exploateringskoordinator
lopande avtal.

att utforma forslag till ny skrivelse, med

Expedieras:
Exploateringskoordinator
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§ 66
Regelbunden

tillsyn Skolinspektionen

2015, Dnr 2014-000074

2014-05-27 inkom information till FOKUS-namnden om att Skolinspektionen
planerar regelbunden tillsyn varen 2015. Viss grundlaggande information
efterfragas redan nu. Under hosten kommer mer omfattande beskrivningar och
dokumentation av rutiner, uppfoljning och verksamheter att efterfragas, samt
enkater att genornforas, infer varens inspektion.
FOKUS-narnnden ar huvudman for forskola och skola i Dals-Eds kommun, och
har ansvar for att verksamhetema bedrivs i enlighet med gallande lagstiftning.
Sarskilt rned tanke pa eventuella forandringar i namndens sammansattning ett
valar som detta, foreslas att en plan for forberedelser infor inspektionen
upprattas.
Beredning:
Tjansteskrivelse ForvaltningschefFOKUS

FOKUS-namndens

20140604

beslut

Att uppdra at forvaltningschef FOKUS att planera tva halvdagar utbildning for
den nya FOKUS-narnnden infor mandatperiod och inspektion.
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Kommunstyrelsen

(2"
des signa
'
t Ll]".
Ordforan

;¢
C;L
,'. ,
>

,.,.,

.Justerandes siqnatur

J:J. .
12(13)

Sammantradesprotokoll

Dals-Eds kommun
FOKUS-namnden

2014-06-11

§ 67
Informationsarenden FOKUS-namnden 2014-06-11, Dnr 7657
1. Avsagelse av fortroendeuppdrag (C) som ledamot i FOKUS-namnden, Kerstin
Johansson. Ny ledamot i FOKUS-namnden Anna Johansson (C). KF 140521
2. Samverkansavtal avseende yard - och omsorgscollege Fyrbodal-140520

FOKUS-namndens beslut
Tagit del av informationen
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