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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 68
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013-14, Dnr 2013000009
Förvaltningschefen informerar enligt nedan:
1. Personalfest FOKUS 140814
2. Oktoberdagarna 2-3 oktober 2014 Orust
3. Utsikten – allmän information
4. Skolinspektionens besök våren 2015
5. Elevvården Utsikten
6. Anställning icke behöriga förskollärare
7. Ny nämndsekreterare FOKUS-nämnden
8. Rutiner obligatorisk särskola – grundsärskola
9. Remiss – Digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår
10. Remiss – Utvärdering för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer
11. Edwise – arbetsgrupp
12. Riktlinjer för politisk information
13. Demokratidag – nästa steg
14. Sammanställning och kommentar kring resultat Hagaskolan 2013-14
15. Verksamhetsberättelse elevvården Utsikten
16. Förskolebehovet
17. Kvalitetsberättelse
18. Byggrådet Hagaskolan
19. Rapport för verksamhetsåret 2013 – Barn och utbildning för kommunerna inom
samverkansområdet V8
20. Revisionsrapport – Kränkningar och diskriminering i skolan
21. Förvaltningschef tackar Lena Edman och Morgan Funevall för informationen
kring Föreningsbidrag.
22. Uppdatering kring byggprocesser

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av informationen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Sammanträdesprotokoll
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§ 69
Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i FOKUS-nämnden, Dnr 2014000088
Kommunfullmäktige har tagit beslut § 36 2014-05-21 att utse Anna Johansson (C) till
ny ledamot i FOKUS-nämnden och Kerstin Johansson (C ) till ny ersättare i FOKUSnämnden.
FOKUS-nämnden har att utse personlig ersättare för Britta Carlén i FOKUSnämndens arbetsutskott.
Beredning:
Skrivelse Avsägning 2014-04-22
Protokoll Kommunfullmäktige § 36 2014-05-21

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att som personlig ersättare för Britta Carlén i FOKUSnämndens arbetsutskott utse Anna Johansson.

Expedieras:
Anna Johansson
Britta Carlén
FOKUS-förvaltningen
Kommunstyrelsen
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 70
Platsbehov förskolan hösten 2013, Dnr 2013-000028
Under hela 2014 har behovet av barnomsorgsplatser ökat i Dals-Eds kommun.
Verksamhetsansvariga har arbetat med anpassningar efter det ökade behovet.
Tjänsteskrivelse från förskolechefer 2014-08-19 ”Barnomsorgsbehov hösten 2014 och
våren 2015” föreligger.
2014-08-20 informerade förvaltningschef FOKUS KSAU om läget, i samband
med att uppföljning av det pågående byggprojektet förskola.
I februari 2015 kommer behov av ytterligare motsvarande en förskoleavdelning
att föreligga. I dagsläget är 210 barn inskrivna i förskolan. Ytterligare 10 barn
inryms i befintlig organisation under hösten, genom anpassningar av
barngrupper. Återstår gör 19 barn som ska erbjudas plats under första kvartalet
2015.
Det är handläggarens bedömning att Dals-Eds kommun, utifrån gällande lagar och
kommunens mål har att utöka barnomsorgsverksamheten med motsvarande en
avdelning i egen eller annans regi under första kvartalet 2015.
Beredning:
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2014-08-20
Tjänsteskrivelse Förskolechefer 2014-08-20

FOKUS-nämndens beslut
Att uppdra åt Lokalgruppen att inför FOKUS-nämndens sammanträde 2014-10-01
redogöra för möjliga, befintliga lokalalternativ.
Att uppdra åt verksamhetsansvariga att förbereda för en utökning av antalet
barnomsorgsplatser, samt
att undersöka och beskriva förutsättningarna för att andra aktörer än kommunen ska
kunna hantera situationen som uppstår första kvartalet 2015

Expedieras:
Lokalgruppen
Förskolechefer

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 71
Anmälan om kränkande behandling, Dnr 2013-000062
Skrivelse har inkommit i ärendet från anställd inom FOKUS. I samband med detta
ställdes muntligen frågan hur FOKUS-nämnden ställer sig till utfallet av ärendet i
fråga.
Under sommaren och hösten 2013 behandlade FOKUS-nämnden frågan vid ett flertal
tillfällen. Nämnden gjorde klart sin inställning, vilket genomgående var att ifrågasätta
grunderna för Barn – och elevombudets beslut.
Efter samråd med skola och juridisk expertis, och kommunikation med Barn – och
elevombudet, beslutade nämnden att markera sin kritik mot grunderna för beslutet.
Samtidigt beslutades att inte inleda en förlängd juridisk process, utan avsluta ärendet
genom att betala skadeståndet ifråga.

Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 47
Skrivelse frågeställaren 2014-06-10
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2014-07-30

FOKUS-nämndens beslut
Sammanställa de dokument som ligger i ärendet till frågeställaren.

Expedieras:
Frågeställaren

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
5(23)

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 72
Enkäter 2015 FOKUS-nämndens verksamheter, Dnr 2014-000087
Under april månad genomfördes enkäter i FOKUS-nämndens olika pedagogiska
verksamheter. Enkäterna riktar sig till både barn, elever och föräldrar.
Enkäterna är i huvudsak framtagna i samarbetet inom V8 (Vision 8 kommuner där
Dals-Ed ingår) när Jämförelseprojektet genomfördes.
Enkäterna genomförs dels genom hemskick till barn och föräldrar samt på plats i
verksamheterna för elever i skolor och fritidshem. Administration sker vid FOKUSkansliet.
Enkätresultaten analyseras i respektive verksamheters arbetslag. Sammanfattning,
analys samt förslag till åtgärder ska tas fram och redovisas till FOKUS-nämnden i
augusti varje år.
Svarsfrekvensen har varierat under de åren som FOKUS-nämnden har
genomfört enkäterna. Första enkäten genomfördes 2005. Högsta
svarsfrekvensen har varit ca 65 %. Svarsfrekvensen för 2014 års enkäter är 57 %
för barn/elever och 44 % för föräldrar.
NKI (Nöjd Kund Index) frågorna blev tillagd enkäten 2010. NKI varierar dels
för verksamheterna men också över åren. Enligt SCB är resultat i intervallarna
70-90 mycket bra. Under 70 kan vara en signal till att undersöka vad som bör
åtgärdas. Det är tre särskilda frågor som ligger tillgrund för NKI och svaren
anges på en 10-gradig skala:
1. Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet – hur nöjd är du då med
dess verksamhet?
2. Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?
3. Tänk dig en perfekt skola – Hur när ett sådant ideal tycker du att ditt
barns skola kommer?
För 2014 ligger föräldrarnas NKI på 74 jämfört med 67 i 2013 års enkät. För
eleverna har NKI ökat från 58 till 65.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 48
Enkäterna är en viktig del av nämndens arbete med att få reda på hur barn, elever och
föräldrar upplever verksamheterna samt att få tillgång till vilka utvecklingspotentialer
som kan bli aktuella inom de olika verksamheterna som berörs.
Beredning:
Tjänsteskrivelse Ekonom – 2014-08-04
Tabell svarsfrekvenser enkäter 2014
NKI FOKUS 2014

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av informationen och ser framemot respektive verksamhets analyser för
verksamheterna i samband med delårsbokslutet.

Expedieras:
FOKUS-verksamhetsansvariga

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 73
Systematiskt kvalitetsarbete 2014, Dnr 2013-000035
Under 2013 utarbetades rutiner för FOKUS-nämndens verksamheter gällande det
systematiska kvalitetsarbetet, vilket sammanfattades i ett årshjul.
Under 2014 har årshjulet reviderats i samband med fortsatt utveckling av det
systematiska kvalitetsarbetet.
Beredning:
Årshjul FOKUS 2014-08-20
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-07-30

FOKUS-nämndens beslut
Godkänna reviderat årshjul för nämndens systematiska kvalitetsarbete.

Expedieras:
FOKUS-verksamhetsansvariga

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 74
Avtal om gemensamt kansli för Antagning till gymnasiet i Fyrbodal, Dnr 2014000084
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade i december 2013 att samla
gymnasieantagningen till ett gemensamt kansli, i Fyrbodals regi. Man beslutade
också att ingå samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
kring deras antagningssystem Indra 2.
Som ett led i detta ska ett nytt avtal tecknas mellan Fyrbodals kommunalförbund
och kommunerna. Det gemensamma kansliet startar 1 oktober 2014, vilket
innebär att beslut om avtalet bör fattas innan dess.
Med ny organisatorisk tillhörighet kommer nytt avtal. Avtalet har arbetats fram i
samverkan med förvaltningscheferna (utbildningsförvaltningarna) i Fyrbodals
kommuner.
Beslutet bör innefatta uppsägning av det gamla avtalet samt beslut om det nya. Det
gemensamma kansliet startar 1 oktober 2014, varför avtalet bör vara underskrivet
innan dess. Respektive kommun fattar beslut om uppsägning av det gamla avtalet
samt beslut om det nya.
Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Fyrbodal är att samordna
rutiner och processer, samla kompetensen och att säkerställa likvärdighet för såväl elever
som skolor och huvudmän. Att samla antagningspersonal till ett gemensamt kansli bidrar
också till minskad sårbarhet och säkerställer en hög tillgänglighet.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 51
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2014-08-05
Fyrbodal avtal 2014-07-08

FOKUS-nämndens beslut
Att uppdra åt förvaltningschefen FOKUS att
- säga upp ”Avtal intagningsverksamhet för Fyrbodals Gymnasieskola”, daterat 2010-1227. Avtalet om antagningssystemet fortsätter att gälla tills befintligt tekniskt system är
utfasat.
- för FOKUS-nämndens räkning teckna avtal kring gemensamt kansli för
gymnasieantagning fr o m 2014-10-01

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 75
Västarvet- Natur och kultur, Dnr 2014-000085
Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarvsfrågor.
Västarvet arbetar regionalt med frågor som rör exempelvis landskapet, vård- och
bevarande, närings- och platsutveckling kopplat till natur- och kulturarv.
Västarvet önskar öka samverkan med Dals-Eds kommun. Ett sätt att göra det och sätta
fokus på natur- och kulturarvsfrågorna i kommunen är att tillsammans genomföra en
satsning med olika typer av aktiviteter. Västarvet har under två år genomfört det man
kallar Arenaveckor i fyra olika kommuner och skulle gärna vilja göra en sådan
tillsammans med Dals-Eds kommun.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 52
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef 2014-07-30
Skrivelse Västarvet 2014-07-01

FOKUS-nämndens beslut
Uppdra åt Fritid- och Kulturchefen att gå vidare i samarbetet, under förutsättning att
det går i linje med målen för verksamheterna.

Expedieras:
Fritid – och kulturchefen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 76
Beslutsunderlag Dals-Eds gymnasium, Dnr 2014-000075
Vid nämndens sammanträde 2014-06-11 beslutades om följande direktiv för
beslutsunderlag Dals-Eds gymnasium:
- att beskriva befintlig organisation och förutsättningar
- att utreda och lämna förslag till åtgärder som
säkerställer att ekonomisk balans kan uppnås under planperioden 2015-2017
- att föreslå åtgärder, komma med förslag och idéer vilka sannolikt bidrar till
säkringen av gymnasiets framtid
Ett arbetsmaterial ligger som underlag för fortsatt process har tagits fram.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 53
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-07-30
Skrivelse Arbetsmaterial 2014-07-28

FOKUS-nämndens beslut
En arbetsgrupp med bred förankring tillsätts för att fördjupa sig i de mest aktuella
förslagen och presentera förutsättningar och konsekvenser för dessa. Arbetsgruppen
bör ha kunskaper inom verksamhetsutveckling, skola och utbildning, ekonomi och
kommunal styrning, varför förslagsvis arbetslivskoordinator Bim Lyrstrand,
ekonomichef Lars Hustoft, verksamhetsansvariga Magnus Åkesson och Jonas
Månsson, kommunsekreterare Jonas Olsson samt en pedagog från annan FOKUSverksamhet ingår.
Syftet med arbetsgruppens presentation av valda förslag är att redovisa per förslag hur
ekonomisk balans kan uppnås under planperioden 2015-2017 samt om respektive
förslag kan bidra till säkringen av gymnasiets framtid. Underlagen ska vägleda
FOKUS-nämnden till beslut om hur HT:s framtid ska hanteras.
För de valda förslagen bör redovisas syfte och mål med respektive förslag,
konsekvenser för befintlig verksamhet, konsekvenser för övrig berörd verksamhet,
ekonomiska effekter, pedagogiska effekter, samt en bedömning av i vilken mån
förslaget bidrar till säkringen av gymnasiets framtid.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 76

Arbetsgruppen samråder med FOKUS 17/9, 1/10 samt 15/10 inför redovisning för
både nämnd och kommunstyrelse av sitt arbete 2014-11-05.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Verksamhetsansvariga
Arbetslivskoordinator

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 77
Medborgarförslag - förbereda firandet av historiskt viktiga händelser i Dals-Eds
kommun, Dnr 2013-000061
Ett medborgarförslag framställer hur firandet av ett antal händelser kunde lämpa sig
väl 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt FOKUS att yttra sig i
frågan. FOKUS-nämnden har uppdragit åt tidigare kulturchefen att bereda ärendet. Då
ett skifte sedan dess skett på kulturchefsposten, lyfts frågan åter.
Fritid – och Kulturchefen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande som
FOKUS-nämnden har att ta ställning till.
Beredning:
Medborgarförslag 2013-02-14
Ksau 2013-04-10 § 91
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-07-30
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 54

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av information.

Expedieras:
Fritid – och Kulturchef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 78
Medborgarförslag -bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med
friluftsguidning och rustning av vandringsleder, Dnr 2014-000082
Rubricerat medborgarförslag remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 140618
till FOKUS-nämnden för beredning av svar.
Förslaget rör inventering och dokumentation inom friluftsområdet, vilket kopplas till
Utsiktens Hotell- och turismutbildning.
Rektor för Hotell – och turismprogrammet får i uppdrag att bereda underlag för
FOKUS-nämndens svar.

Beredning:
Medborgarförslag 2013-06-24
Protokoll Ksau 2013-06-18 § 129
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-07-30
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 55

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av informationen.

Expedieras:
Rektor Hotell – och Turismprogram

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 79
Miljö- och folkhälsorådet budget 2015, Dnr 2014-000067
Miljö- och folkhälsoforum (MFF) förfogar över medel från Hälso- och
Sjukvårdsnämnden och uppgår till ca 500 000 kr/år. Se skrivelse
Folkhälsosamordnare Angående budgetprocess MFF.
Prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet är barn och ungdomar.
Skrivelse med förslag enligt nämndens prioriteringar föreligger.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 56
Skrivelse angående MFF:s budgetprocess inför 2015, 140521
Skrivelse beskrivning av prioriterade folkhälsoområden, 140521
Sammanfattning äskanden FOKUS – MFF 2015

FOKUS-nämndens beslut
Godkänna föreliggande förslag till prioriteringar avseende FOKUS-nämndens
verksamhetsområden.

Expedieras:
Folkhälsosamordnare
FOKUS-verksamhetsansvariga

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 80
Internkontroll -Plan 2014/Uppföljning 2014, Dnr 2014-000077
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 reviderat i kommunfullmäktige 200812-17. Här framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån
kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och
regler upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 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 av detta sker i Stratsys enligt uppgjorda tidsplaner och på olika nivåer.
Uppföljning av interkontrollen 2014 – halvår har skett och redovisas. Utifrån
genomförda kontroller har ett några avvikelser noterats. För dessa avvikelser har
åtgärder för förbättring tagits fram. Åtgärderna kommer att genomföras under 2014.
Av kontrollen framgår bl a att det saknas en del rutinbeskrivningar för hur och vad
som ska kontrolleras.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 57
Skrivelse Ekonom 2014-08-05
FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av uppföljning av internkontrollen första halvåret 2014 och godkänner
den.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 81
Familjeförskola (Familjecentralen Medelpunkten Piggelin), Dnr 2014-000081
2010 tecknades ett samverkansavtal för familjecentralen ”Medelpunkten – Piggelin”
mellan Dals-Eds kommun, primärvården samt Svenska Kyrkan. Av avtalet framgår
bland annat verksamhetsidé, målgrupp samt mål och inriktning.
2013 utökades familjecentralen med en familjeförskola finansierad genom medel från
Miljö- och Folkhälso Forum (MFF). Utökningen omfattar 30 % tjänst samt
materialkostnader om ca 20 000 kronor. En fråga om att permanenta familjeförskolan
har aktualiserats samt hur detta ska finansieras.
Ärendet har diskuterats i styrgruppen.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 58
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-07-30

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar förskolcheferna Annica Henriksen och Naima Melin för
information om familjeförskola.
Att uppdra åt förskolechef Annica Henriksen och ordförande Britta Carlén att lyfta
frågan om permanentande av familjeförskolan i styrgruppen.

Expedieras:
Förskolechef Annica Henriksen
Förskolechef Naima Melin
Ordförande FOKUS-nämnd Britta Carlén

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 82
Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2014, Dnr 2014-000027
Förvaltningschefen redovisar budgetuppföljning per juni 2014 för FOKUS-nämnden.

Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 59
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2014-08-19
Skrivelse prognos per 201406 -2014-08-26

FOKUS-nämndens beslut
Att uppmana budgetansvariga till största återhållsamhet.
Att genomföra föreliggande besparingsåtgärder med undantag av förslag 2a, samt att
uppdra åt förvaltningschef FOKUS att inkomma med alternativt besparingsförslag.
Att godkänna övriga förslag till budgetanpassningar i rapportmallen per
verksamhetsansvar.

Expedieras:
Förvaltningschef FOKUS
FOKUS-verksamhetsansvariga

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 83
Budgetdialog 2015, Driftbudget samt Taxor och avgifter, Dnr 2014-000035
Kommunfullmäktige har beslutat om ramar 2015 för nämnder och styrelser. FOKUSnämnden har inlämnat yttrande i ärendet.
Budgetarbetet för FOKUS-nämndens verksamheter inför 2015 har påbörjats och en
första information lämnas. Beslut om budget 2015 för FOKUS-nämnden ska
förhandlas senast 141003, vilket innebär att beslut ska tas i FOKUS-nämnden innan
detta datum. En budgetdialog är inlagd i tidplanen den 17 september 2014.
Ärendet diskuteras.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 60
Skrivelse ekonom 2014-08-05
FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av information.
Att hålla ett extra sammanträde med FOKUS-nämnden den 17 september
kl. 13.00 -14.00 inför beslut om budget 2015.

Expedieras:
Ekonom Rolf Andersson
Ekonom Karin Strutz

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
19(23)

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 84
Byggrådet Hagaskolan, Dnr 2014-000072
Vid nämndens sammanträde 2014-06-11 fick förvaltningschefen FOKUS i uppdrag
att:
– sammanställa ett svar på skrivelsen från byggrådet med redovisning av
förutsättningar och utgångspunkter för lokalprojektet Hagaskolan,
– följa upp att lokalprojektet drivs vidare i enlighet med tagna beslut,
– delta i byggrådsmöten på Hagaskolan i det fortsatta arbetet med att ta fram
detaljunderlag för upphandling
– löpande redovisa för nämnden hur arbetet fortskrider.
Beredning:
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2014-08-13 § 61
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 20140604
Svar byggråd 20140617

FOKUS-nämndens beslut
Har tagit del av informationen och avslutar ärendet.

Expedieras:
Byggrådet Hagaskolan

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 85
Redovisning av ekonomiska ersättningar till föreningar, anläggningsbidrag samt
ungdomsstöd, Dnr 2014-000066
Vid nämndens sammanträde 2014-06-11 fick fritid- och kulturchefen i uppdrag att
redovisa ekonomiska ersättningar till föreningar i Dals-Eds kommun.
Fritid- och kulturchefen och fritidsassistent redovisar sammanställning av
ekonomiska ersättningar till föreningar i kommunen.
Beredning:
Skrivelse 2014-04-15
Protokoll FOKUS-nämnden 2014-06-11 § 60
Information om kommunala bidrag genom fritid- och kultur 2014-08-01

FOKUS-nämndens beslut
Tackar för en tydlig och bra redovisning och avslutar ärendet.

Expedieras:
Fritid- och kultur

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 86
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2014-08-27, Dnr 7784
1. Budgetuppföljning 2014, Ks 2014-05-28
2. Mottagande av ensamkommande barn § 122, ks 2014-05-28
3. Cirkulär Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om kommun haft rätt att häva
anställningsavtal med en lärare som uppgivit felaktig ämnesbehörighet, SKL
2014-06-17
4. Budgetuppföljning 2014 – terital 1 § 46, Kf 2014-06-11
5. Taxor och avgifter 2015 – FOKUS-nämnden, Kf 2014-06-11
6. Budget och mål 2015, plan 2016-2017§ 45, Kf 2014-06-11
7. Kulturstrategi för Dalsland 2014-2020 och kulturplan Dals-Eds kommun
2014-2016 § 52, Kf 2014-06-11
8. Cirkulär 14:28, Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga om det förelegat
saklig grund för uppsägning av textilslöjdslärare på grund av nedsatt
arbetsförmåga, SKL 2014-06-24
9. Ansökan om byte av beläggning av Stenmjölsplan, Ed 10:1, EFF 2014-06-24
10. Regeringsbeslut – ny förordning som ger kommunen rätt till ersättning för
utbildning i svenska för invandrare. Förordningen träder i kraft 6 augusti och
ersättning kan lämnas för de personer som beviljats uppehållstillstånd from 1
april 2014 och deltar i utbildning den 1 juli 2014 och framåt. 2014-07-14
11. Budgetuppföljning 2014- ks 2014-08-13
12. Införandet av friskvårdstimme med reglemente samt friskvårdsbidrag – ks
2014-08-13
13. Begäran om handlingar med mera gällande rektorer – 2014-08-15

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av information

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

§ 87
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2014-08-27, Dnr 7785
24. Startbidrag Attention Ed 2000:-,Kultur – och fritidschef Morgan Funevall
2014-07-01
25.Uppsägningenl. Förhandling elevboende gys. - § 11, § 19 – AMK och
CAMK – Förvaltningschef FOKUS
26. Anställning förvaltningsgripande – IKT – coach tidsbegränsat samt
förvaltningsadministratör – Förvaltningschef FOKUS
27. Antagning VVS-utbildning, antagning Administrationsutbildning, antagning
till fordonsmek.utb, antagning till omvårdnadsutbildning och antagning till SFI
28. Lotteritillstånd beviljat för Eds Ryttarsällskap 2014-08-21---2017-08-20,
delegat Lena Edman

FOKUS-nämndens beslut
Tagit del av informationen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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