DALS-EDS KOMMUN
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

Plats och tid

Hagaskolan, onsdag den 9 december 2015, kl. 8.00-12.30.

Beslutande

Anna Johansson (C), ordförande
Inga-Lill Tellskog (C)
Henrik Olsson (KD)
Lars-Inge Fahlén (S)
Anders Schagerholm (S)
Öyvind Höiberg (MP)

Övriga
närvarande

Björn Lindeberg, förvaltningschef.
Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare.
Sara Ekelund, kostchef § 123.
Morgan Funevall, fritid- och kulturchef §§ 127-128.
Jonas Månsson, rektor HT-programmet, § 129.

Justerande

Henrik Olsson

Plats och tid
för justering

Kommunkontoret, torsdag den 10 december 2015, kl. 15.00.

Paragrafer

122 - 131

Underskrifter
Sekreterare

___________________________
Eva-Britt Fröding

Ordförande

___________________________
Anna Johansson

Justerande

___________________________
Henrik Olsson

ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämnden protokoll är justerat
2015-12-09
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2015-12-10
2016-01-04
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

_________________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 122
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2015, Dnr 2015-000011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lokalförsörjningsplan
BEO
Skolinspektionen - Vuxenutbildningen
Revision
Rekrytering rektor
Skrivelse åk. 4
Riksrekryteringsansökan Utsikten HT
Bidrag nyanlända
Förskoleprojekt
Söktryck Utsikten

Expedieras:
Diariet

__________________

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 123
Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000009
Sammanfattning
I budgetbeslutet för 2016 som togs 2015-09-30 omfördelades 200 tkr 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.
Kostchef Sara Ekelund redogör för hur kostenhetens inköp och verksamhet förhåller
sig till kommunens mål rörande miljöhänsyn och ekologiskt hållbara alternativ enligt
beslut FOKUS-nämnden 2015-11-11 § 112.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-11-18.
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-25 § 83.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar kostchef Sara Ekelund för informationen.
Att överlämna till Fritid och kulturchef att omfördela medel utifrån samnyttjandets
effekt, i syfte att bibehålla den omfattning som ungdomsgårdens verksamhet har
innevarande år.
Att bjuda in Fritid och kulturchef till nämndens sammanträde 2016-02-23 för en
redovisning av effekten av samarbetet, samt en beskrivning av ungdomsgårdens
verksamhetsmål.

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 124
Detaljplan för del Ed 2:3, 2:83, 2:136, 2:141 och del av Ed 10:3 Eds tätort, DalsEds kommun, Västra Götalands län, Dnr 2015-000135
Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har 2015-10-27 godkänt rubricerad detaljplan för
samråd. Samrådstid: 5 november till 14 december 2015.
Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le. Det
avgränsas i norr av Järnvägen Norge-Vänerbanan och i söder av Ängsvägen. Genom
området passerar Storgatan (länsväg 2183).
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bebyggelse i upp till fyra
våningar för bostäder/centrumverksamheter inom fastigheterna Ed 2:83, 2:136, 2:141
och del av Ed 10:3 i Eds tätort. Fastigheten Ed 2:3 som idag är avsett för
hotelländamål kan användas för bostads- och centrumverksamheter. En del av
fastigheten Ed 2:3 som i dagsläget utgörs av f d tennisbana övergår till allmän plats
och blir inkluderad i Terrassparken.
Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan – och
byggnadsnämnden senast 14 december 2015.
Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse,
vilken i sin tur kommer att vara underlag vid en revidering av planförslaget inför
granskningen. Planen kommer senare att ställas ut för granskning då ytterligare
möjlighet ges att lämna synpunkter. Den som inte senast under granskningen har
framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.
Beredning
Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2015-11-18.
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-25 § 84.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av detaljplanen för del av fastigheterna Ed 2:3, 2:83,
2:136, 2:141 samt del av fastigheten Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun.

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

Forts. § 124
FOKUS-nämnden yrkar på att i detaljplanförslaget skall hänsyn tas till
trafikförhållanden för barn och ungdomar på väg till och från skola/förskola samt
fritidsaktiviteter samt
FOKUS-nämnden förordar att det i fortsatta detaljplanearbeten tas hänsyn till
kommande förskolebehov.

Expedieras:
Plan- och byggnadsnämnden

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 125
Val av faddrar inom FOKUS-nämndens verksamhetsområden, Dnr 2015-000003
Sammanfattning
FOKUS-nämndens ordförande fick i uppdrag vid nämndens sammanträde 2015-11-11
att ta fram förslag på ändrade riktlinjer för fadderverksamheten på ett sätt som är
anpassat utifrån ledamöternas olika förutsättningar att besöka verksamheterna.
Det har upplevts som svårt att hinna med, framförallt att ta ledigt ytterligare dagar
utöver det ordinarie nämndsarbetet för att utföra detta som dessutom blir väldigt
kostsamt för nämndens ekonomi.
FOKUS-nämndens ordförande har utarbetat ett förslag som bygger på att man jobbar
med kontaktpersoner istället, där varje verksamhet har en speciell kontaktperson som
en direktlänk in i nämnden som de kan kontakta vid behov.
Därutöver föreslås att nämndsmötena förläggs rullande i de olika verksamheterna med
en specifik tid avsatt för att få en förståelse och för att se hur de olika verksamheterna
fungerar på plats.
Övriga verksamhetsbesök kommer sedan att utföras kontinuerligt av ordföranden
under året.
Följande kontaktpersoner föreslås:
Hagaskolan
Fritid-kultur/Ungdomsgården/Kulturskolan
Snörrumskolan
Förskoleverksamhet/Dagbarnvårdare/ Familjecentral
Vuxenutbildningen
Utsikten
Utsikten

Anna Johansson
Öyvind Höiberg
Henrik Olsson
Anders Schagerholm
Linus Lännhult
Inga-Lill Tellskog
Lars-Inge Fahlén

Beredning
FOKUS-nämndens ordförande skrivelse 2015-11-23.
Arbetsutskottet protokoll 2015-11-25 § 85.

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

Forts. § 125
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att fadderverksamheten inom FOKUS-nämndens
verksamheter bedrivs enligt ovanstående samt att föreslagna kontaktpersoner utses per
verksamhet.
FOKUS-nämnden beslutar att ge förvaltningsadministratören i uppdrag att boka in
nämndens kommande sammanträden så att de förläggs i de olika verksamheterna samt
säkerställa att informationen når samtlig personal.

Expedieras:
FOKUS-nämndens ledamöter
FOKUS verksamhetsansvariga

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 126
Samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal, Dnr 2015000141
Sammanfattning
2015-07-06 inkom en begäran om yttrande avseende förslag till avtal gällande fritt sök
inom Fyrbodal. I yttrandet från Dals-Eds kommun framfördes att även elever som har
rätt att tas emot i gymnasiesärskola bör ingå i avtalet gällande fritt sök. Dessutom
uttrycktes att frågan om en gemensam prislista borde behandlas, samt att möjlighet
borde finnas för enskilda kommuner att ingå exempelvis NIU-samverkansavtal utan
att detta ska godkännas av alla avtalskommuner.
I nu föreliggande avtalsförslag ges möjlighet för enskilda kommuner att ingå
exempelvis NIU-samverkansavtal utan att detta ska godkännas av alla
avtalskommuner. Frågan om gemensam prislista hanteras inte i avtalet. Avtalet gäller
endast gymnasieutbildning, alltså inte utbildning inom gymnasiesärskola.
Ett avtal gällande fritt sök inom Fyrbodal ökar elevernas likvärdighet när de söker
utbildningar som erbjuds. Sett ur elevens perspektiv är detta enbart av godo för
utbildningar inom Fyrbodal.
Dock är det fortsatt så att elever som har rätt till utbildning inom gymnasiesärskolan
undantas rätten till fritt sök. Detta är något som helt strider mot intentionerna i
gällande lagstiftning både utifrån skollag och diskrimineringslag. Avtalet borde ur ett
likvärdighetsperspektiv även gälla denna elevgrupp.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-11-18.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden förordar att Dals-Eds kommun ingår avtal enligt förslag, med
förbehållet att elever med rätt till gymnasiesärskola måste arbetas in i avtalet gällande
fritt sök inför nästa sökperiod.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 127
Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018, Dnr 2015-000118
Sammanfattning
Förslag till biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018 föreligger.
Fritid- och kulturchef Morgan Funevall redovisar planen.
Beredning
Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2015-2018.
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-28 § 76.
FOKUS-nämndens protokoll 2015-11-11 § 113.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt fritid- och kulturchefen att
förtydliga gällande insatser för ökat samarbete mellan folk- och skolbibliotek.

Expedieras:
Fritid- och kulturchef

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 128
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.
Fritid- och kulturchef Morgan Funevall informerar
Beredning
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2015-11-20.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt fritid- och kulturchefen att
genomföra ett studiebesök i Sotenäs kommun tillsammans med kontaktperson Öyvind
Höiberg, då Sotenäs kommun redan tillämpar denna form av öppethållande.

Expedieras:
Fritid- och kulturchef
Öyvind Höiberg
__________________
Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 129
Budgetuppföljning 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000017
Sammanfattning
FOKUS-nämnden redovisar per november månad fortsatt ett prognostiserat
överskott för helåret om 144 000 kronor netto.
Prognosen innehåller ett antal osäkra underlag beroende på hanteringen av
flyktingsituationen som alltmer påverkar fler av FOKUS verksamheter än
Introduktionsprogrammets Språkintro. Beslut som leder till kostnader har under
november månad tagits för barnomsorg, grundskola och vuxenutbildning utan
att i alla fall ha finansieringen klarlagd. Detta utifrån den akuta situationen samt
att det uttryckts i samband med regeringens besked om engångsbidrag till
kommunerna att ett av syftena med detta bidrag är att akuta åtgärder inte ska
drabba välfärden. Utfallet av de bidrag som eftersöks och fördelningen av medel
inom kommunen från engångsbidraget, kommer inte att kunna sammanställas
förrän i samband med bokslutsarbetet.
Under året har Hotell- och turismprogrammet tillskjutits medel från den buffert
kommunstyrelsen rått över. Detta tillskott, samt det faktum att antalet elever
ökat under höstterminen, gör att läget vid årets slut är avgjort mer positivt än i
början av året.
Med utgångspunkt i 2015, redogör förvaltningschef och rektor för Hotell- och
turismprogrammet Jonas Månsson för elevprognos och åtgärder i förhållande till
denna inför 2016.
Beredning
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-12-02.
Budgetuppföljning FOKUS-nämnden per november 2015.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppmanar verksamhetsansvariga att
särskilt bevaka personalens belastning utifrån höstens ansträngningar.

Expedieras:
FOKUS verksamhetsansvariga
Kommunstyrelsen
Ekonom
__________________
Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 130
Delegationsärenden FOKUS-nämnden, Dnr 9035
29. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2015-11-25.
30.

Anställning fv-övergripande skolkurator.
MBL § 11 respektive 19 enligt kalendarium.
Delegat: FOKUS förvaltningschef.

31. Verksamhetsplan 2015-11-25.
MBL § 11 respektive 19 enligt kalendarium.
Delegat: FOKUS förvaltningschef.
32. Norra Dals Kulturförening- Förlustbidrag teaterföreställningar
Nössemarks Hembygds och samhällsförening - Bidrag teaterföreställning.
Strands småbåtsklubb – Bidrag till brygga.
Roland Olsson – Bidrag bokutgivningar.
Bygdegårdsföreningen Gamla Real – Annons.
Gröne Backe Camping – Midsommarfirande.
Delegat: Fritid- och kulturchef.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

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

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

Sammanträdesprotokoll
2015-12-09

§ 131
Informationsärenden FOKUS-nämnden, Dnr 9036
1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll, 2015-11-10 § 166.
Budget och mål 2016 plan 2017-2018 – nämndernas redovisning.
Bilaga: Skrivelse ställd till Dals-Eds kommunstyrelse.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll, 2015-11-10 § 169.
Lokalbehov för barnomsorgen – nybyggnation av förskoleavdelningar.

3.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-18 § 80.
Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed.

4.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-18 § 81
Sammanträdestider 2016 och kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden.

5.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-18 § 82.
Medborgarförslag – bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med
friluftsguidning och rustning av vandringsleder.

6.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-18 § 83.
Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i FOKUS-nämnden – val av
1:e vice ordförande i FOKUS-nämnden.

7.

Liberalerna i Dals-Ed.
Anmälan om byte av partinamn och partiförkortning.

8.

Gränsbygdens Släktforskare.
Skrivelse ang. nedläggning av föreningen.

9.

Arbetsmiljökommittén FOKUS protokoll 2015-12-01.

10.

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-12-02 § 173.
Budgetuppföljning 2015.

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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