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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 96
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2015, Dnr 2015-000011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rektor gymnasiesärskolan
Tidsbegränsat rektorsuppdrag Hagaskolan
Lågstadiesatsningen
Minskade barngrupper i förskolan
Rekrytering skolkurator
Sårbarhets och riskanalys
Redovisningar Skolinspektionen
Föräldraföreningen
Skolinspektionen, plan vuxenutbildningen
Föreningsbidrag, redovisning

Expedieras:
Diariet

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

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

Sammanträdesprotokoll
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§ 97
Utsiktens utvecklingsgrupp - Planering för framtida inriktning, Dnr 2015-000047
Sammanfattning
Utsiktens utvecklingsgrupp startades på uppdrag av KSAU (KS 2015-02-04 § 21).
Syftet med gruppen är att sträva efter att långsiktigt säkerställa Utsikten som
utbildningsinstitution. Gruppen består i grunden av representanter från FOKUSförvaltningen men kommunstyrelsens och FOKUS-nämndens rekommendation var att
även involvera externa parter i arbetsgruppen. Detta resulterade i att utvecklingsgruppen gjorde en framställan om medel till utredare respektive omkostnader.
Utvecklingsgruppen anlitade Kent Javette för uppdraget som extern utredare.
Uppdragsbeskrivningen var att genomföra en förstudie som syftade till att belysa och
komma med förslag till åtgärder som kan säkerställa Utsiktens framtid. I uppdraget
ingick att beskriva utvecklingsmöjligheter i förhållande till förutsättningar samt
sammanställa fördelar respektive nackdelar med de olika förslagen. Utredaren gavs
också möjlighet att komma med egna förslag på utvecklingsinsatser. Utredarens
slutliga uppdrag var att lämna en skriftlig slutrapport samt göra en redovisning av
denna för KSAU och FOKUS AU. Denna redovisning ägde rum 2015-09-02.
Verksamhetschef Utsikten LSS-boende Anna Andersson uppdrogs vid
arbetsutskottets sammanträde att inför kallelsen till dagens sammanträde förtydliga
satsningarna i tre paket inför i vilket framgår att fem av sex verksamheter står starka
på Utsikten.
Beredning
Verksamhetschef Utsikten LSS-boende tjänsteskrivelse 2015-09-07.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 63.
Verksamhetschef Utsikten LSS-boende tjänsteskrivelse 2015-09-18.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att stödja de satsningar som beskrivs och göra en framställan till kommunstyrelsen om att få ta del av utvecklingsmedel som kan bidra till
Utsiktens fortsatta utveckling.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Utsiktens utv.grupp
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 98
Lokalplanering barnomsorgen, Dnr 2014-000118
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde 2014-12-10 beslutades att uppdra åt förskolecheferna att
beskriva förslag till lösningar av barnomsorgens långsiktiga lokalbehov, samt att
beskriva den ökade resurstilldelning som det ökade antalet barn i barnomsorg
beräknas kräva.
En inventering av kommunens befintliga lokaler har genomförts i lokalförsörjningsgruppen. Edsgärdet har fått läggas åt sidan i den långsiktiga planeringen. I övrigt
befinns inga lokaler vara lämpliga, framförallt beroende på stora svårigheter att
säkerställa en god utemiljö. Frågan om underlag för beslut har därför ställts till
Tekniska kontoret angående FOKUS-nämndens uppdrag gällande förslag till
nybyggnation.
FOKUS-nämnden har förordat nybyggnation av en förskola om sex avdelningar. Mer
personalresurs kan styras till kvalitetsarbete med barnen om samordning kan ske med
sex avdelningar samlokaliserat, samt att kompetensen säkerställs i högre utsträckning
inom olika områden på samma förskola. Ändamålsenliga lokaler ersätter avdelningar
inrymda i fastigheter som ursprungligen byggts för andra ändamål, samtidigt som
dessa lokaler frigörs för kommunens övriga intressen. Nämnden beslutade att en ny
process gällande nybyggnation förskola bör påbörjas i samband med att den
förskolechef som rekryteras under våren 2015 tillträtt.
Efter dialog med KSAU och information vid FOKUS-nämndens sammanträde
2015-09-02 konstaterades att direktiv för framtagande av underlag för den fortsatta
processen att bygga ny förskola behövdes. Då ny förskolechef tillträder först vid
årsskiftet, behöver förarbete ske under hösten.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-08.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 64.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 98
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden efterfrågar underlag från fastighetskontoret gällande alternativen:
1.
2.
3.

Fortsatt verksamhet på Edsgärdet.
Nybyggnation av fyra avdelningar
Nybyggnation av sex avdelningar

med redovisning av möjlig placering, investeringskostnader, driftskostnader och
nödvändig process inför beslut

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Förskolechef
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 99
Budgetuppföljning juli 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000017
Sammanfattning
Uppföljning per juli månad 2015 har tagits fram.
Ekonom Karin Strutz redovisar.
Månadsuppföljningen visar på ett positivt resultat om ca 1,8 mkr. För helåret
redovisas ett negativt resultat om 266 tkr.
Anpassningsåtgärder har gett effekt, men inte fullt ut.
Beredning
Ekonom Karin Strutz tjänsteskrivelse 2015-09-07.
FOKUS-nämndens månadsuppföljning per 201507.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 65.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar avvakta beslut från kommunstyrelsen gällande äskat
tilläggsanslag. Nämnden önskar dessutom att ekonomikontoret ser över behovet av
månadsuppföljningar i kommunen samt redovisar en enklare sammanställning än den
som genereras ur Arena.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 100
Delårsbokslut tertial 2 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000111
Sammanfattning
Ekonom Karin Strutz informerar om delårsbokslut tertial 2.
Uppföljningen visar att prognosen försämrats från ett prognosticerat underskott om
266 tkr till ett underskott om 715 tkr på grund av att antalet elever som de facto
påbörjat läsåret på Hotell- och turismprogrammet är fem färre än prognos.
Rektor för Hotell- och turismprogrammet redovisar uppföljning av handlingsplanen
samt konstaterar att utbildningen inte kan bedrivas med en mindre omfattning än
nuvarande.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-09.
FOKUS-nämndens månadsuppföljning per 201508.
Delårsbokslut tertial 2 2015 per verksamhet.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 66.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att göra en avstämning i samband med september månads
budgetuppföljning av ovan nämnda osäkra faktorer gällande Lågstadiesatsning, IKE,
bidrag från Migrationsverket samt eventuella tillskott i budget gällande Hotell- och
turismprogrammets budgetobalans
FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att redovisa förslag
till åtgärder inför FOKUS-nämndens nästa sammanträde.
Kommunen avsatte medel för Hotell- och turismprogrammets osäkra framtid i budget
2015. FOKUS-nämnden önskar att resterande del av dessa medel tas med till
budgetåret 2016 och öronmärks för Hotell- och turismprogrammets utveckling.
FOKUS-nämnden uppdrar åt utvecklingsgruppen Utsikten att föreslå direktiv för ett
beslutsunderlag som beskriver en minsta garantinivå för Hotell- och turismprogrammet över tid.

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
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Forts. § 100
FOKUS-nämnden ser mycket positivt på verksamheternas måluppfyllelse inte minst
när det gäller NKI (Nöjd Kund Index) och godkänner delårsbokslut tertial 2 2015
samt överlämnar detsamma till kommunstyrelsen för godkännande.

Expedieras:
Kommunstyrelen
FOKUS vha
Ekonomikontoret

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 101
Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000009
Sammanfattning
2015-05-20 beslutade FOKUS-nämnden efter dialog med verksamhetsansvariga om
ett måldokument för 2016. Detta måldokument har utgjort utgångspunkt för
budgetprocessen under våren. I enlighet med kommunens styrprinciper pågår nu
arbete i verksamheterna med att utforma verksamhetsmål. Verksamhetsmålen
redovisas för information inför nämndens sammanträde 2015-09-30.
Sedan FOKUS-nämnden lämnade sitt yttrande rörande budgetförslag för 2016
vid sitt senaste sammanträde 2015-06-10, har fortsatt budgetarbete genomförts
utifrån de senaste förutsättningarna.
Med en viss ramförstärkning sedan föregående remissunderlag, en omräkning
av indexökningar med 3 % istället för 4 %, samt ett beviljat lönebidrag och en
något minskad omfattning av budgetposten för gymnasieutbildning på annan
ort, finns nu ett budgetförslag för 2016 som inte medför några förändringar av
verksamhet under 2016 jämfört med 2015.
Familjeförskolan ligger inte i budget. Resonemang förs med Folkhälsosamordnaren om möjligheten att även 2016 driva verksamheten med medel från
MFF.
Vid nämndens sammanträde 2015-09-02 beslutades att ge förvaltningschefen i
uppdrag att ta fram underlag för det fortsatta arbetet gällande eventuella
omfördelningar inom ram med fokus på tidigare angivna behov (inga
förstärkningar har skett för exempelvis grundskolans särskilda stöd och
undervisning för elever med ett annat modersmål än svenska, eller de
budgetposter som minskades kraftigt inför budget 2015, såsom rehab och
kompetensutveckling), samt en redovisning av effekterna av Västtrafiks ändrade
prislista för skolkort (se bilaga).
I samband med vårens budgetarbete angavs följande:
”I behovsanalyserna skrevs behov motsvarande 600 tkr för svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, samt två
speciallärartjänster (1 040 tkr) för särskilt stöd fram...”
”I budgetarbetet inför 2015 gjordes en mängd omfördelningar inom FOKUS ram för
att kunna hantera exempelvis stigande kostnader för en växande förskola, externa
gymnasiestudier och särskola i annan kommun. Totalt nödgades nämnden omfördela
5 200 tkr. Detta hanterades genom att många budgetposter av långsiktig betydelse
minskades markant.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

Forts. § 101
Exempelvis drogs budget för läromedel ner, budget för kompetensutveckling
halverades, och budget för rehab och friskvård bantades kraftigt. Detta för att
minskade resurser inte enbart skulle drabba personalresurs. Flera av dessa områden
ligger nu inte på en långsiktigt hållbar nivå. Att påbörja en återställning till mer
hållbara nivåer skulle beroende på ambitionsnivå under 2016 motsvara mellan 400
tkr och 1 000 tkr...”
Nivån på de resursbehov som anges ovan är inte absolut utan kan anpassas efter
förutsättningar och ambitionsnivå.
Under våren pekades följande områden ut av FOKUS-nämnden som verksamheter där
anpassning av resurser möjligen kunde ske för att skapa utrymme för förstärkningar
på annat håll:
”1. En halvering av Ungdomsgårdens budgetomfattning 2016.
Effekt: 450 tkr
2. Avveckling Familjeförskolans verksamhet
Effekt: 76 tkr
3. En halvering av Familjecentralens verksamhet
Effekt: 200 tkr
4. Elevassistenter för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan (2 deltider) tas bort
Helårseffekt 2016: 350 tkr”

FOKUS-nämnden har att ta ställning till eventuella omfördelningar inom ram.
Angående lokalkostnader grundskolan
I samband med budgetarbetet för budget 2015, uppmärksammades hur
lokalkostnaderna för grundskolan ligger avsevärt högre i Dals-Ed i en jämförelse med
riket; 23 600 kr elev/år jämfört med rikets 17 900 kr per elev/år. I jämförbara
kommuner är skillnaden mindre, men då Dals-Eds kommun sedan länge avvecklat
sina landsbygdsskolor och centraliserat grundskolan, är en jämförelse med riket mer
rättvisande.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 101
Totalkostnaden per år för skolgången i grundskolan för elever i Dals-Ed är 93 700 kr,
medan totalkostnaden i jämförbara kommuner, den så kallade kommungruppen, är
107 300 kr. (SCB kommunblad för 2013). Detta innebär att det ekonomiska utrymmet
som återstår för undervisningskostnader begränsas dels för att totalkostnaden är
mindre, dels för att lokalkostnaderna tar en större andel av totalkostnaden.
Kostnaden för undervisning inom grundskolan i Dals-Ed är 45 600 kr per elev och år
(2013). Jämförbara kommuner har en kostnad för undervisning om 53 600 kr per elev
och år (Skolverket presenterar 2014 års kostnader under hösten 2015). Det totala
antalet elever från förskoleklass till årskurs nio är cirka 500.
I synnerhet eftersom stora investeringar i grundskolelokalerna står för dörren, behöver
skälen till de höga lokalkostnaderna genomlysas. Med tanke på det skick lokalerna
framförallt på Hagaskolan är, förefaller kostnadsläget svårförklarligt. FOKUSnämnden efterfrågade därför 2015-03-25 en redovisning av skälen till de höga
lokalkostnaderna per elev och år för grundskolan i Dals-Eds kommun. Någon
redovisning har ännu inte kommit nämnden tillhanda, med hänvisning till att arbetet
med upprättande av internhyresavtal pågår.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 anges preliminärt att FOKUSnämnden skulle komma att belastas med ytterligare 1,5 mkr i lokalkostnader för
grundskolan. En ytterligare kostnadsökning per elev inom grundskolan om ca 3 000
kr/år. Samtidigt uppdras åt ekonomichefen att redovisa en fullständig ekonomisk
analys av hur kostnaderna för investeringen ska fördelas och hur detta kan påverka
aktuella standardkostnader.
En lokalkostnad per elev om ytterligare 3000 kr/år i tillägg till ett redan högt
kostnadsläge går inte att inrymma i grundskolans befintliga ram. Grundskolan i DalsEd ligger redan idag lågt i förhållande till standardkostnaderna vad gäller
personalresurs. Att anpassa personalkostnaderna ytterligare skulle medföra allvarliga
konsekvenser för verksamhetens kvalitet och möjlighet att bedriva verksamheten i
enlighet med de lagkrav som ställs i skollag och förordning, vilket även framgår av
skolinspektionens beslut från våren 2015. Att avveckla lokalytor i större utsträckning
än det som ingår i projektplanen är inte möjligt, då skolornas utformning ser ut som
den gör.
Om grundskolornas renoveringsprojekt leder till att FOKUS-nämnden belastas med
ytterligare 1,5 mkr i lokalkostnader för grundskolan från och med budgetåret 2017,
måste andra verksamheter inom FOKUS-nämndens ansvarsområden avvecklas för att
frigöra resurser. Beslut om avveckling behöver tas som senast i början av 2016 för att
få helårseffekt 2017. Dock står det ännu ej klart hur stor budgetpåverkan
renoveringsprojekten får. Den angivna kostnadsökningen om 1,5 mkr är högst
preliminär, vilket gör att det är svårt att hantera frågan i FOKUS budgetplanering.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 101
Kostnaden för skolkort för gymnasieelever föreslås man minskas genom en lägre
servicenivå. Möjlig helårseffekt ca 150 tkr.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-08-06.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 67.
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2015-09-21.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att omfördela medel från ungdomsgårdens verksamhet till
grundskolan för att stärka arbetet för elever i behov av särskilt stöd motsvarande
200 tkr.
FOKUS-nämnden beslutar att förändra servicenivån på skolkort för gymnasieelever
inför läsåret 2016/2017 med basnivån som grund, dock med möjlighet att ansöka om
utökning vid särskilda skäl. Den ekonomiska effekten av detta beslut ska utvärderas i
oktober 2016.
FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att lämna förslag till förändrad
driftsform för ungdomsgården 2017.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
FOKUS vha
Fritid- och kulturchef
Ekonomikontoret
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 102
Mätning av faktisk närvaro och resurs förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnsomsorg, Dnr 2015-000115
Faktisk mätning i förskola fritidshem och pedagogisk omsorg har på uppdrag av
FOKUS-nämnden genomförts tidigare år, senast 2012. Kommunstyrelsen har beslutat
att Dals-Eds kommun ska delta i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet). I undersökningen ingår en del nycketal som dels samlas in centralt eller av andra instanser
(ex SCB) dels måste tas fram av den egna verksamheten. Ett sådant nyckeltal är
mätning av den faktiska närvaro och resurs i förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnsomsorg (nyckeltal 11). Mätningen genomförs under normal
tvåveckorsperiod under oktober månad. Tidigare år har mätningen genomförts under
veckorna 46 och 47.
Metoden går ut på att få fram närvarande antal barn per personal, att jämföra med
Skolverkets mått om planerat antal barn per personal. Med personal avses all
närvarande (tillsvidareanställd, tidsbegränsad och timavlönade) förskolepersonal inkl.
chef samt resurser/stödpersonal till barn eller barngrupper som behöver särskilt stöd.
Praktikanter, städ- och kökspersonal ingår inte.
Underlag tas fram ur kommunens barn- och elevadministrativ program och
sammanställning sker på ekonomikontoret.
Beredning
Ekonom Karin Strutz tjänsteskrivelse 2015-09-22.
FOKUS-nämndens beslut
Faktisk mätning av närvaro och resurs ska genomföras i förskola, pedagogisk omsorg
samt skolbarnsomsorg under veckorna 46 och 47 varje år.

Expedieras:
Förskolechef
Rektor fritidshem
Ekonom Karin Strutz
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 103
Enkäter 2015 - FOKUS-nämndens verksamheter, Dnr 2015-000110
Sammanfattning
Under april-maj 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
samband med delårsbokslut.
NKI (Nöjd Kund Index) frågorna lades till i enkäten 2010. NKI varierar dels för
verksamheterna men också över åren. Enligt SCB är resultat i intervallerna 7090 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?
Redovisning av NKI sker i delårsbokslut tertial 2 (NKI föräldrar 82,2 NKI
elever 74,4).

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Forts. § 103
Beredning
Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-07.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 68.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen samt uppdrar till respektive
verksamhetsansvarig att noggrant följa upp resultaten.

Expedieras:
FOKUS vha
Kommunstyrelsen FK

________________
Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 104
Medborgarförslag - Bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med
friluftsguidning och rustning av vandringsleder, Dnr 2014-000082
Sammanfattning
Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunen 2014-04-29. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2014-06-18 § 129 att remittera medborgarförslaget till
FOKUS-nämnden för beredning av svar.
Rektor för Hotell – och turismprogrammet fick i uppdrag av FOKUS-nämnden
2014-08-27 § 78 att bereda underlag för FOKUS-nämndens svar
Beredning
FOKUS arbetsutskott protokoll 2014-08-27 § 78.
Rektor Hotell- och turismprogrammets tjänsteskrivelse 2015-08-20.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 69.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden överlämnar föreliggande skrivelse till kommunstyrelsen som svar
på rubricerat medborgarförslag.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 105
Skolpliktsbevakning, elevärende - uppföljning, Dnr 2015-000057
Sammanfattning
Förvaltningschefen redovisar uppföljning av pågående elevärende.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-08.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 70.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-17.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-09-30.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden konstaterar utifrån dagens redovisning att vårdnadshavarna fullt ut
tar sitt skolpliktsansvar och avslutar därmed ärendet.

Expedieras:
Vårdnadshavare
Rektor Hagaskolan
Kommunchef FK
Kommunstyrelsens vice ordförande FK
__________________
Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 106
Ung Kultur Möts (UKM) 2016, Dnr 2015-000112
Sammanfattning
Kultur & Fritid har under ca 15 år arrangerat UKM i februari – mars.
UKM är en ungdomsshow där ungdomar i åldrarna 13-20 år, får vara med på scen för
att sjunga, spela, dansa, spela teater eller göra något annat scenframträdande. Unga
konstnärer har ställt ut sina konstverk. En jury har sedan valt ut de bästa bidragen och
dessa har sedan gått vidare till regionfestival och i vissa fall även riksfestival.
De senaste åren har det dock varit mycket svårt att få ungdomar att ställa upp. Det kan
vara så att själva tävlingsmomentet i arrangemanget har en negativ inverkan.
Eftersom så få ungdomar velat ställa upp de senaste åren så har vi gjort ett
samarrangemang med Bengtsfors 2014 och 2015.
Det var lyckade arrangemang, men vi hade få deltagare från Dals-Ed trots att vi gjort
vad vi kunnat för att få deltagare. Det finns andra tillfällen för våra ungdomar att stå
på scen eller ställa ut sina konstverk. Intresset för att delta i andra sammanhang
brukar vara stort.
Beredning
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2015-08-24.
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-16 § 71.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar enligt föreliggande förslag från fritid- och kulturchefen.

Expedieras:
Fritid- och kulturchef

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 107
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2015-09-30, Dnr 8823
23. Antagna elever vid Utsikten Scandinavian School, Hotell- och turismprogrammet
årskurs 1.
24. Antagningar vuxenutbildningen. Sju antagna till SFI och en antagen till
omvårdnadsutbildning i Bengtsfors.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.
25. Kvalitetsuppföljning delårsbokslut, MBL § 11 enligt kalendarium, 2015-09-29
samt förflyttning fsk-vsht.
Delegat: FOKUS förvaltningschef.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-09-30

§ 108
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2015-09-30, Dnr 8824
1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll, 2015-08-19 § 127.
Lokalbehov för skolorna – ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan.

2.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-08-26 § 50.
Taxor och avgifter 2016 – FOKUS-nämnden.
Bilaga: Taxor och avgifter 2016- FOKUS-nämnden.

3.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-08-26 § 52.
Budget och mål 2016, plan 2017-2018.
Bilaga: Budget- och måldokument. BUDGET 2016, PLAN 2017-2018.

4.

Information angående deltagande i upphandling av tillfälligt boende för
asylsökande, Ströms slott AB.

5.

Socialnämndens arbetstutskott sammanträdesprotokoll, 2015-09-08 § 110.
Samverkansavtal Familjecentralen 2015.

6.

Kommunala Handikapprådets protokoll 2015-09-07.

7.

Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2015-09-07.

8.

Arbetsmiljökommittén FOKUS protokoll 2015-09-15.

9.

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:24.
Budgetpropositionen för år 2016.

10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:25.
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret
2015/2016.

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

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

Justerandes signatur ………………………..
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