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Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-06-10

§ 70
Verksamhetsbesök - FOKUS-nämnden 2015, Dnr 2015-000006
Sammanfattning
Fritids- och kulturchef Morgan Funevall hälsar FOKUS-nämnden och kommunens
nytillträdda kommunchef Agneta Johansson välkommna till biblioteket. Han
informerar om verksamheterna inom fritid- och kultur samt kulturskola. Besöket
avslutas med visning av ungdomsgården.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar fritids- och kulturchefen för informationen samt tackar
kommunchefen för besöket.

Expedieras:
Fritids- och kulturchef
Kommunchef
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 71
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2015, Dnr 2015-000011
1. Enkäter
2. Vklass
3. Förskolechef - rekrytering
4. Specialpedagog - rekrytering
5. Skrivelser – barnomsorgen, Utsiktens gymnasium
6. Föräldraföreningen, information
7. Mediapoolen, avtal
8. Asylboendet Carl XII
9. Omflyttning i kommunhuset
10. Föreläsning, pedagogiskt ledarskap
11. Skolinspektionen
12. Oktoberdagarna, anmälan
13. Anmälan elev i Bengtsfors kommun

Expedieras:
Diariet

__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 72
Skolskjutsreglemente för Dals-Eds kommun - revidering, Dnr 2015-000061
Sammanfattning
I takt med att en del bostadsområden växer kan avståndet till skolan eller närmast
liggande skolskjuts komma att överstiga innevarande gränser. Det gäller i första hand
området Tjädervägen/Orrvägen.
Beredning
Skolskjutsansvarigs tjänsteskrivelse 2015-05-11.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-27 § 48.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att aktuellt skolskjutsreglemente tillämpas samt hänvisar i
övrigt till pågående utredning om skolskjutsar.
FOKUS-nämnden poängterar vikten av att särskild hänsyn tas till säker skolväg vid
nyetablering av bostadsområden och ändringar av trafikförhållanden.

Expedieras:
Skolskjutsansvarig
Anna Andersson
Kommunstyrelsen
Plan- och byggnadsnämnden
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 73
Budgetuppföljning 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000017
Sammanfattning
FOKUS-nämnden redovisade per april ett prognostiserat underskott för helår
med 570 000 kronor netto.
Underskotten avser politisk verksamhet med 30 000 kronor, Utsiktens gymnasieskola
HT och IM med 620 000 respektive 300 000 kronor samt kapitaltjänstkostnader med
120 000 kronor (kortare avskrivningstider pga inköp inventarier). Obligatorisk
särskola kan ge ett överskott med 500 000 kronor.
Förskoleverksamheten har ett mindre underskott för personalkostnaderna som
täcks genom ökade intäkter (avgifter samt bidrag från bl.a. Migrationsverket).
Även grundskolan har ett mindre underskott för personalkostnaderna som täcks
genom ökade intäkter (bidrag från Migrationsverket mm).
Vid nämndens sammanträde 2015-05-20 beslutades om åtgärder, dock med undantag
av neddragning av medel för kompetensutveckling á 60 000 kr, då denna budgetpost
redan inför budgetåret 2015 halverats. Istället uppdrogs förvaltningschef FOKUS att
inkomma med alternativt förslag till anpassning för budgetföljsamhet.
Förslag till alternativ åtgärd
Anpassning resurs elevassistenter BIBASS grundskolan (central resurs tot. 1 189 tkr)
Ekonomisk effekt
60 000 kr
Konsekvenser
Försämrade möjligheter för verksamheterna att erbjuda särskilt stöd samt att
upprätthålla studiero.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens månadsuppföljning per 201504.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-05-07.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-07 § 35.
FOKUS-nämndens protokoll 2015-05-20 § 59.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-05-20.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-27 § 45.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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Forts. § 73
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden avvaktar med ovanstående förslag till åtgärd för att komma i balans
2015, då utfallet för Utsiktens gymnasieskola Hotell- och turismprogrammet med
tillhörande internat i uppföljningen 201505 är avsevärt bättre. Efter maj månads
omsöksperiod, räknas nu 28 elever in i årskurs ett i prognos. Detta innebär att utfallet
sammantaget är -209 tkr för verksamheten (gymnasium respektive internat).
I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2014-12-18 avsattes en reserv under
kommunstyrelsen för Hotell- och turismprogrammets svåra övergångsår 2015.
Budgetanpassningar och intäktsökningar har nu gjort att av det underskott som var för
verksamhetsansvarig att hantera vid årets början om -2 388 000 kr, återstår efter
mycket stora ansträngningar och insatser i hela verksamheten -209 000 kr att hantera.
Möjligheten finns att ytterligare elever tillkommer, men i dagsläget utgår
beräkningarna från en bedömning om 28 nya elever.
FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att tillsammans med
verksamhetsansvarig Jonas Månsson sammanställa ett underlag inför augustisammanträdet som en förberedelse för en framställan till kommunstyrelsen om att få
ta del av reserverade medel, i vilket följande ska framgå:
1. Beskrivning av konsekvenser för åtgärder för att komma i balans gällande ovan
nämnda 209 tkr,
2. en beskrivning av vad ett ytterligare tillskott, särskilt riktat för att återställa den
halverade marknadsföringsbudgeten, planeras användas till samt,
3. en beskrivning av resursbehov inom övriga verksamheter som ursprungligen inte
fanns i åtanke för de reserverade medlen, såsom ökade behov Förskoleklass samt
särskilt stöd grundskola.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonom F K
Rektor Hotell- och turismprogrammet
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 74
Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000009
Sammanfattning
Förslag till budgetyttrande utifrån den nya budgetremissen diskuterades.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-04-27.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-07 § 36.
FOKUS-nämndens protokoll 2015-05-20 § 60,
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-05-26.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-07 § 46.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-06-01.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att lämna föreliggande budgetyttrande för beredning i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
I samband med det omfattande budgetarbete som genomfördes under hösten 2014,
samt vid arbetet med behovsanalyser per verksamhet under 2015, har återkommande
frågan om en genomlysning av kommunens kostnader lyfts. FOKUS-nämnden har
diskuterat möjligheten att med extern hjälp genomlysa FOKUS alla
verksamhetsansvar i en jämförande analys av FOKUS kostnadsnivåer för att skapa
underlag för budgetplanering, men ser helst att en sådan genomlysning genomförs i
kommunen som helhet.
Därför beslutar FOKUS-nämnden föreslå att kommunstyrelsen tar initiativet till en
sådan genomlysning, att använda som beslutsstöd i kommunens långsiktiga
budgetplanering.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Ekonom F K
FOKUS verksamhetsansvariga
__________________
Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
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§ 75
Rapport för verksamhetsåret 2014 - Barn och utbildning för kommunerna inom
samverkansområdet V8, Dnr 2015-000058
Sammanfattning
Rapport från verksamhetsåret 2014 inom samverkansområdet V8 har inkommit. Syftet
med samverkan inom V8 är att ge ökad kunskap och driva utvecklingen framåt i
skolverksamheterna.
Nyckeltal för resursfördelning presenteras, liksom uppföljning av så kallade mjuka
värden. Dessa underlag ska tillsammans med FOKUS egna enkäter, öppna
jämförelser, LUPP samt andra resultat och uppföljningar ligga till grund för nämndens
och verksamheternas kvalitetsarbete. Vissa uppgifter går helt i linje med andra
undersökningsresultat, medan annat skiljer sig från uppgifter som framkommit från
andra enkäter och underlag.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-05-21.
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-27 § 47.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att sammanställa ett sammanfattande underlag för kartläggning av FOKUS-nämndens verksamheter för nämndens
fortsatta kvalitetsarbete.

Expedieras:
FOKUS förvaltningschef
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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§ 76
Regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015, Dnr 2014-000074
Sammanfattning
Vid nämnden 2015-03-25 beslutades om rutin för hantering av Skolinspektionens
beslut. Verksamhetsansvariga redovisar de olika besluten i enlighet med beslutad
rutin.
Sedan föregående sammanträde har Skolinspektionen låtit meddela att de kommer att
besöka Dals-Ed den 24 juni för så kallad återföring av besluten. Återföring sker
09.00-12.00 i Utsiktens aula.
Rektor fritids tjänsteskrivelse 2015-05-26.
Rektorer förskoleklass och grundskola tjänsteskrivelse 2015-05-26.
Rektor grundsärskolan Utsikten tjänsteskrivelse 2015-06-01.
Rektor vuxenutbildningen tjänsteskrivelse 2015-06-01.
Barnomsorgschef tjänsteskrivelse 2015-06-01
Rektor grundskola tjänsteskrivelse 2015-06-03.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och beslutar att FOKUS arbetsutskott
representerar nämnden vid Skolinspektionens besök den 24 juni.
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att redovisa svar till
Skolinspektionen inom utsatt tid.

Expedieras:
FOKUS förvaltningschef
Berörda verksamhetsansvariga
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 77

__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 78
Resursförstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram på Utsikten, Dnr
2015-000066
Sammanfattning
Introduktionsprogrammen (IM) riktar sig till elever som inte är behöriga för ett
nationellt program på gymnasiet. På Utsikten finns två olika undervisningsgrupper
inom IM. En grupp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kallad
IM 2, samt en grupp för elever som läser språkintroduktion (språkintro) och elever
som lämnat Hagaskolan utan fullständiga betyg, kallad IM 1.
Syftet med språkintro är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt på
det svenska språket för att möjliggöra för dem att gå vidare till annat
gymnasieprogram eller annan utbildning. Målet är att de i så hög takt som möjligt ska
nå godkända betyg för att kunna ta sig vidare i skolsystemet.
Ansvarig rektor Mattias Johannesson anser att med nuvarande ekonomiska
förutsättningar på IM 1 ges inte möjligheter att möta elevernas olika behov och
stimulera till en god kunskapsutveckling på ett sätt som ligger i linje med
gällande styrdokument och integrationspolicy, och önskar att det ges
ekonomiska möjligheter (200 000 kr för höstterminen -15 samt ytterligare 250
000 kr för vårterminen -16) till att anställa en lärare i svenska som andraspråk.
Beredning
Rektor IM-programmets tjänsteskrivelse 2015-06-03.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt FOKUS förvaltningschef att lämna yttrande i frågan
med en bedömning av verksamhetens förutsättningar samt förslag till eventuell
finansiering av en resursförstärkning.

Expedieras:
FOKUS förvaltningschef
Rektor IM-programmet
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 79
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2015-06-10, Dnr 8486
13. Beslutsdelegation: Skriftliga rutiner klagomål 2015-04-22 (avslutat)
Beslutsdelegation: MBL 2015-04-15 enligt kalendarium.
Arbetsmiljö – delegation skyddsrond 2015-04-01.
Delegat: Förvaltningschef FOKUS.
14. Beslutsdelegation MBL 2015-05-07 och 2015-05-27.
Arbetsmiljö – delegation AMK 2015-05-12.
Delegat: Förvaltningschef FOKUS.
15. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2015-05-07.
16. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2015-05-27.
17. Bouleklubben Lilla Lee. Beviljande av hyresbidrag 2015.
Delegat: Fritids- och kulturchef.
18. Antagning vuxenutbildningen.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.
Förslag till beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 80
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2015-06-10, Dnr 8485
1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:16.
Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation
upphör den 30 juni 2015.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll, 2015-05-18 § 97.
Taxor och avgifter 2016 – FOKUS-nämnden.
3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-05-27 § 93.
Utsiktens gymnasium – planering för framtida inriktning.
4. Plan- och byggnadsnämnden 2015-06-02.
Kungörelse – Detaljplan för Hökedalens industriområde, Dals-Eds kommun,
Västra Götalands län.
5. Avsägelse av uppdrag som ledamot i FOKUS-nämnden (S).
Förslag till beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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