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Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-19

§ 25
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2016, Dnr 2016-000012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Information/Rundvandring vuxenutbildningen
Naturbruk lärling
PISA
Rektorsrekryteringar
Elevärende Skolinspektionen
Skolbyggnationer
Skrivelse föräldraföreningen
Revisionsrapport ”Systematiskt kvalitetsarbete”
Skyddsrond FOKUS verksamheter
Läris 2.0
Ledningskonferens
IT-frågor

Expedieras:
Diariet

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

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

Sammanträdesprotokoll
2016-04-19

§ 26
Budget 2017, plan 2018-2019 - FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000005

Sammanfattning
En plan för budgetarbetet inför 2017 har presenterats i ekonomichefens
skrivelse 2016-01-08. Verksamhetsansvariga har i enlighet med planen upprättat
behovsanalyser, vilka sammanställts och redovisats vid nämndens dialogdag
2016-03-22.
Ett förslag till budgetram för FOKUS 2017 kommer i dagarna att komma FOKUS
tillhanda. FOKUS-nämnden har då att behandla detta förslag och redovisa
konsekvenser och eventuella åtgärder utifrån ramförslaget. Detta ska redovisas i ett
budgetyttrande. Möjlighet finns också att delta i budgetdialog 2016-04-20, dagen efter
FOKUS-nämndens aprilsammanträde.
Som utgångspunkter för budgetarbetet FOKUS 2017 finns tidigare presenterade
behovsanalyser, samt de prioriterade områden som diskuterats och sammanställs i
samband med arbetsutskottets sammanträde 2016-04-05.
Angående lokalkostnader grundskolan
Förutsättningarna för planering utifrån kommande lokalkostnader för
grundskolan är inte klara än. Detta följs noga under arbetet med budget 2017,
plan 2018-2019.
Ekonom Karin Strutz redovisar föreslagen budgetram för 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 22.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med
presidiet utforma ett budgetyttrande utifrån dagens diskussioner.

Expedieras:
FOKUS fvc
FOKUS presidie
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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2016-04-19

§ 27
Budgetuppföljning 2016 - FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000039
Sammanfattning
Februari månad är kommunens första officiella ekonomiska uppföljning för året.
Netto redovisas för FOKUS ett underskott mot budget om 1 575 000 kronor.
Ökat antal barn och elever har tagits emot inom barnomsorg och skola, samtidigt som
utfallet av ökade intäkter från Migrationsverket och kommunens resursfördelning
utifrån demografi ännu ej kan fastställas med säkerhet.
Vid nämndens sammanträde 2016-03-22 uppdrogs åt förvaltningschefen att göra en
översyn och genomlysning av olika bidrag till FOKUS-nämnden samt kommunen
centralt, samt avstämning av kommunens resursfördelning utifrån demografiska
förändringar.
Som övergripande orientering bifogas den sammanställning av bidrag som används
inom FOKUS för att bevaka och följa upp bidrag kopplat till migration. Samtidigt
väntas besked angående den resurstilldelning som utifrån demografin tillfaller
FOKUS verksamhetsområden. Den beräknade resurstilldelningen utifrån ökat antal
barn och elever uppgår till 2,6 mkr.
Beslutsunderlag
Redovisning av intäkter från Migrationsverket
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 24.
FOKUS-förvaltningens budgetuppföljning per 1603.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att intensifiera arbetet med
uppföljningen tertial 1. I arbetet ska även budgetarbetet inför budget 2017 och
planperioden 2018-2019 tas som utgångspunkt för åtgärder.

Expedieras:
FOKUS fvc
Kommunstyrelsen
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
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§ 28
Budget och mål 2016, plan 2017-2018 – Hyresfördelning ungdomsgården,
Dnr 2015-000009
Sammanfattning
I budgetbeslutet för 2016 som togs 2015-09-30 omfördelades 200 000 kr från
ungdomsgårdens verksamhet till grundskolan för att förstärka grundskolans arbete för
elever i behov av särskilt stöd. Sedan beslutet har ett arbete påbörjats med att lösa
samnyttjande av lokalerna med LSS-verksamhet. Eventuellt samnyttjande kan leda till
att ungdomsgårdsverksamhetens lokalkostnader sänks, vilket kan skapa utrymme för
att bedriva verksamheten vidare i oförändrad omfattning trots omfördelningen av
medel.
Fritid- och kulturchefen uppdrogs vid FOKUS-nämndens sammanträde 2015-12-09
§ 123 att omfördela medel utifrån samnyttjandets effekt, i syfte att bibehålla den
omfattning som ungdomsgårdens verksamhet har innevarande år.
Ett nytt internhyreskontrakt ska upprättas mellan socialförvaltningen och
fastighetsenheten i den omfattning som lokalen ska nyttjas av socialförvaltningen.
Nytt internhyreskontrakt ska även upprättas mellan FOKUS-förvaltningen och
fastighetsenheten avseende den omfattning lokalen ska nyttjas av FOKUSförvaltningen (detta ska ersätta befintligt hyreskontrakt).
Ekonom Karin Strutz informerar om att detta kommer innebära att FOKUSförvaltningens hyra minskar med 150 000 kr, varav FOKUS-förvaltningen får behålla
120 000 kr.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens protokoll 2015-12-09 § 123.
FOKUS-nämndens protokoll 2016-02-23 § 8.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 23.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras:
Fritid- och kulturchef
Ekonom
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
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§ 29
Motion - Ökad tillgång till biblioteket, Dnr 2015-000043
Sammanfattning
Motion har inkommit 2015-01-25 från Göran Färnström (C) om ökad tillgång till
biblioteket för kommuninvånarna genom ett personligt kort som ger tillträde till
lokalerna när biblioteket är obemannat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-03-11 § 47 remitterat ärendet till FOKUSnämnden för beredning av förslag till motionssvar.
FOKUS-nämnden uppdrog 2016-12-09 § 128 åt fritid- och kulturchefen att genomföra
ett studiebesök i Sotenäs kommun.
Studiebesöket genomfördes 2016-03-17 av fritid- och kulturchef, FOKUS-nämndens
ordförande samt FOKUS-nämndens kontaktperson för biblioteket.
Beslutsunderlag
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2015-11-20.
FOKUS-nämndens beslut 2015-12-09 § 128.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 26.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig positiva till meröppet och beslutar att uppdra åt fritidoch kulturchefen att utarbeta ett förslag till genomförandeplan inklusive kostnadsberäkning.

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

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

Sammanträdesprotokoll
2016-04-19

§ 30
Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018, Dnr 2015-000118
Sammanfattning
Ett förslag till biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018 behandlades vid
FOKUS-nämndens sammanträde 2015-12-09. Då uppdrogs åt fritid- och kulturchefen
att i planen förtydliga gällande insatser för ökat samarbete mellan folk- och
skolbibliotek.
En reviderad plan har framtagits 2016-04-13. Fritid- och kulturchefen redovisar.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018.
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-28 § 76.
FOKUS-nämndens protokoll 2015-11-11 § 113.
FOKUS-nämndens protokoll 2015-12-09 § 127.
Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018 reviderad 2016-04-13.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att godkänna den reviderade biblioteksplanen för 20152018.

Expedieras:
Fritid- och kulturchef

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

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
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§ 31
Ansökan om bidrag - fönsterrenovering Gäserudsstugan i Håbol, Dnr 2016000043
Sammanfattning
Håbols Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för
fönsterrenovering av Gäserudsstugan i Håbol.
Föreningen har erhållit 100 000 kr av Länsstyrelsen/kulturmiljöenheten men de
behöver ytterligare 35 000 – 40 000 kr för att kunna genomföra fönsterrenoveringen.
Beslutsunderlag
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 27.
FOKUS-nämndens beslut
Fritid- och kultur har inga medel att finansiera detta inom sin budget varför FOKUSnämnden beslutar att avslå ansökan.

Expedieras:
Håbols Hembygdsförening
Fritid- och kulturchef
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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§ 32
Internkontroll, plan- och uppföljning 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000023
Sammanfattning
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.
Utifrån under 2015 år genomförda kontroller har några avvikelser noterats. För dessa
avvikelser har åtgärder för förbättring tagits fram. Åtgärderna kommer att genomföras
under 2016.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-09 togs beslut om att FOKUS-nämnden
ska upprätta åtgärder kopplat till kontrollmomentet drivmedelskort. Åtgärder har
redan upprättats i internkontrollplanen och redovisas under rubriken åtgärder.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 25.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att informera
kommunstyrelsens arbetsutskott om tidigare beslut om åtgärder vilket framgår i
internkontrollplan 2015.

Expedieras:
FOKUS fvc
Kommunstyrelsen
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
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§ 33
Regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015, Dnr 2014-000074
Sammanfattning
Våren 2015 inkom en rad beslut i regelbunden tillsyn från Skolinspektionen. I de fall
där brister påpekades, begärde Skolinspektionen en redovisning av åtgärder inom tre
månader. Vid nämndens sammanträde 2015-03-25 upprättades en rutin för
hanteringen av besluten. I enlighet med rutinen har skrivelser för respektive beslut
upprättats och åtgärder har redovisats för Skolinspektionen.
Under vintern 2015-2016 har alla inspekterade områden godkänts i nya beslut från
Skolinspektionen, och en sammanhållen redogörelse av hur påtalade brister åtgärdats
genomförs i samband med nämndens måldag 2016-04-19.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 30.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och ett mycket väl genomfört arbete kring
inspektionerna av verksamhetsansvariga.

Expedieras:
FOKUS vha

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 34
Remiss - Nyetablering av fristående gymnasieskola vid Dinglegymnasiet AB Dnr. 32-2016:823, Dnr 2016-000052
Sammanfattning
Dinglegymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Dinglegymnasiet
AB i Munkedals kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.
Dals-Eds kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden
är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna.
I ansökan anges att man vid fullt utbyggd verksamhet ska bedriva gymnasieutbildning
för 228 elever fördelat på tre inriktningar: Naturbruk Djur 138 elever, Naturbruk
Trädgård 45 elever och Naturbruk Lantbruk 45 elever.
Bedömning
För Dals-Eds kommun torde inte en etablering av de aktuella utbildningarna få några
negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. Naturbruksutbildningar är
kostsamma och om antalet elever från kommunen som söker sig till sådana
utbildningar skulle öka dramatiskt, skulle det leda till större kostnader för kommunen.
Man kan konstatera att utbudet av gymnasieplatser inom samverkansområdet liksom i
riket är mycket stort. Det är svårt att bedöma rimligheten i den elevprognos som
beskrivs i ansökan, men dagens situation inom Västra Götaland är sådan att
naturbruksutbildningarna har svårt att få sökande.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 28.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden delger som sin inställning förvaltningschefens bedömning.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

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

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

Sammanträdesprotokoll
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§ 35
Lärarlönelyftet 2016, Dnr 2016-000053
Sammanfattning
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en
löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet
är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.
Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till löneökning för cirka
60 000 lärare.
Det är huvudmannen som söker pengarna hos Skolverket.
För att kunna ta del av Lärarlönelyftet ska man vara:
 legitimerad lärare,
 legitimerad förskollärare, eller
 fritidspedagog eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning, som arbetar i
fritidshem.
(Med legitimerad lärare jämställs också vissa lärare som anges i skollagens andra
kapitel, till exempel tillsvidareanställda icke legitimerade yrkeslärare och
modersmålslärare i de aktuella skolformerna.)
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-29.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 29.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppmanar verksamhetsansvariga att verka för ett genomförande
som stärker verksamheternas kvalitet och andelen anställda som har formell
utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen.

Expedieras:
FOKUS vha

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 36
Personalresurs förutom lärare - grundskola, Dnr 2015-000147
Sammanfattning
Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2016-02-23 uppdrogs åt FOKUS
förvaltningschef att redogöra för den del av grundskolans personalresurser som
inte har läraranställning. Resurserna fördelar sig enligt nedanstående:
Grundskola 2016 – redovisning av personalresurs utöver lärare.
Ledning
Administration
IKT-coach
SYV
Elevhälsa

Assistenter
Skolläkare
Psykolog
Skolsköterska
Skolkurator
Specialpedagog
Språkpedagog
Elevvärd

Haga
1
0,8
-0,5
1,5
----1
---

Snörrum
0,75
0,2
--3,5
-----0,75
0,25

Grundskola

0,5
(5)
0,09
0,2
1
1

Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 § 31.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och efterfrågar en redovisning av den
totala personalresursen för Hagaskolan respektive Snörrumskolan.

Expedieras:
FOKUS fvc

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 37
Mål- och utvecklingsområden 2017- FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000040
Sammanfattning
För att utveckla och följa upp verksamheterna, beslutar kommunfullmäktige om
utvecklingsmål samt prioriteringar (kommunala mål). Utifrån detta ska
verksamheterna ta fram egna mål med därtill hörande nyckeltal och aktiviteter.
Förvaltningen knyter ihop dessa på nämnds nivå.
FOKUS-nämnden styr i målarbetet även inom Utvecklingsområden Nationella mål,
som beskriver hur nämnden tar sitt ansvar för verksamheterna genom att följa upp de
nationella uppdragen. Kopplat till mål och utvecklingsområden tas beslut om
resultatmål/nyckeltal som ger nämnden återkoppling på hur utvecklingen ser ut inom
de olika verksamheterna.
Inför 2016 anges det tre måldagar i årshjulet, där politiker och verksamhetsansvariga
träffas för samråd:
23 mars sker uppföljning och analys utifrån bokslutet.
19 april diskuteras mål mm inför nästa läsår och kalenderår.
18 oktober redovisas verksamheternas mål och aktiviter inför kommande år.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med ordföranden
sammanställa förslag till måldokument för 2017.

Expedieras:
FOKUS fvc
FOKUS ordf.
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 38
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2016-04-19, Dnr 9444
10. Beviljat lotteritillstånd för Nössemarks Hembygds- och samhällsförening.
Delegat: Handläggare fritid- och kultur.
11. Antagningar till SFI, mars 2016.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.
12. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2016-04-05.
Förslag till beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

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

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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§ 39
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2016-04-19, Dnr 9445

1. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-22 § 26.
Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet i Fyrbodals
kommunförbund.
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-03-23 § 37.
Internkontroll – Plan 2016/Uppföljning 2016.
3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-03-23 § 38.
Budgetuppföljning 2016.
4. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-03-23 § 39.
Budget och mål 2017, plan 2018-2019.
5. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-03-16 § 14.
Lokalbehov för barnomsorgen, nybyggnation av förskoleavdelningar vid Toppen
– placering.
6. Samverkansavtal för familjecentralen ”Medelpunkten – Piggelin”
7. Intern överenskommelse angående Familjecentralen i Dals-Eds kommun.
8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:16.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2016.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

__________________

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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