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Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-24

§ 42
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2016, Dnr 2016-000012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Information/Rundvandring Snörrumskolan
Nybyggnation förskola
Organisation ombyggnad grundskolan
Skolinspektionen – inspektion utbildning för elever i HVB boende
Skolinspektionen - inspektion förskolan
Skolskjutsupphandling
Budget 2017

Expedieras:
Diariet

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

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden
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2016-05-24

§ 43
Budget 2017, plan 2018-2019 - FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000005
Sammanfattning
Budgetberedningen har lämnat en budgetram för 2017 och planperioden 2017-2019
på remiss till nämnderna. FOKUS-nämnden har lämnat ett budgetyttrande efter
nämndens sammanträde 2016-04-19, då budgetremissens konsekvenser också
redovisas.
Nu föreligger ett förslag till ramar för planperioden 2017-2019.
Förvaltningschefen informerar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS yttrande 2016-04-28.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 34.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar ytterligare analys vid nästa
sammanträde 2016-06-14.

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 44
Budgetuppföljning 2016 - FOKUS-nämnden, Dnr 2016-000039
Sammanfattning
Budgetuppföljning för perioden 201604 föreligger.
Beslutsunderlag
FOKUS-förvaltningens budgetuppföljning per 1604.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 35.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar om åtgärder enligt förslag samt att uppdra åt
förvaltningschefen inkomma med alternativa åtgärder för att komma i balans 2016
gällande:
- Planerade satsningar som introduktionsutbildning för framtida chefer,
utbildning för personal i medarbetarverktyget KASAM-dialogen och planerad
teambuilding för ledningsgruppens nya medlemmar fryses.
- Avvakta med beslut om kompetensutveckling som inte bekostas av statsbidrag.
- Återhållsamhet med vikarieanskaffning inom ordinarie förskoleverksamhet.

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 45
Revisionsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete - FOKUS-nämnden, Dnr 2016000064
Sammanfattning
2016-04-04 inkom PWC:s revisionsrapport angående det systematiska kvalitetsarbetet
i Dals-Eds kommun gällande grundskolan.
Skollagen kräver numer inte kvalitetsredovisning som tidigare, men både på
huvudmannanivå och enhetsnivå kräver lagen att ett systematiskt kvalitetsarbete
bedrivs.
I revisionsrapporten lämnas en bedömning av om det systematiska
kvalitetsarbetet inom FOKUS-nämndens verksamheter är ändamålsenligt och
ger nämnden tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut om olika åtgärder
och prioriteringar.
Bedömningen är att FOKUS-förvaltningens kvalitetsarbete både till form och
innehåll uppfyller kraven, samt ger nämnden tillräckligt underlag för beslut.
Ett område för ytterligare utveckling lyfts fram, och det är att utveckla
analyserna i kvalitetsberättelserna utifrån resultaten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport PWC – Systematiskt kvalitetsarbete mars 2016.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-05-03.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 36.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar verksamhetsansvariga för väl genomfört kvalitetsarbete,
samt uppmanar förvaltningschef FOKUS att fortsätta det pågående arbetet med
fördjupade analyser av resultat.

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 46
Remiss - Energi och klimatstrategi 2015-2020, Dnr 2016-000088
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-06 § 70 att överlämna förslag till
Energi- och klimatstrategi 2015-2020 för remiss till kommunens nämnder, med
följande frågeställning.
Hur kan nämnderna bidra till energihushållning och omställning till fossilfri
fordonsflotta år 2030 samt 10 % målet 2020? Finns behov av stöd och i vilken form?
Föreligger förslag till Energi- och klimatstrategi 2015-2020.
Beslutsunderlag
Förslag till Energi och klimatstrategi 2015-2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2016-04-06 § 70.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 37.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig positiv till att kommunen bedriver ett aktivt arbete på
området.
Gällande kommunstyrelsens arbetsutskotts frågeställning om fossilfri fordonsflotta
2030 ställer sig nämnden positiv till en omställning av FOKUS fem fordon.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 47
Lokalplanering barnomsorgen – Omflyttning Edsgärdet, Dnr 2014-000118
Sammanfattning
2016-04-28 inkom en tjänsteskrivelse angående omflyttning av verksamheter på
Edsgärdet hösten 2016 med en begäran om yttrande från FOKUS perspektiv.
I inkommen skrivelse framförs att projektering och upphandling av ombyggnad av
Edsgärdet och Hagalid för framtida äldreomsorg fortgår enligt plan och beräknas vara
klar i slutet av september 2016 med planerad byggstart i oktober under förutsättning
av erforderliga politiska beslut om finansiering m.m.
Nu föreslås att förskoleavdelningarna på Edsgärdet ska flyttas ut till temporära
moduler under en mellantid om ett antal månader, för att kunna bygga om Edsgärdet
enligt en ny produktionsplan.
Föreliggande yttrande har tillsänts kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tf teknisk chefs tjänsteskrivelse 2016-04-20.
Förvaltningschef FOKUS yttrande 2016-05-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 38.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Tf teknisk chef
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 48
Särskild resultatuppföljning Systematiskt kvalitetsarbete - grundskolan, Dnr
2016-000096
Sammanfattning
Som en del i FOKUS-förvaltningens sytematiska kvalitetsarbete görs under året
jämförelser med andra kommuner i riket och inom samverkansområdet V8 för att få
vägledning för utvecklingsarbetet. Detta läsår har grundskolan i synnerhet arbetat
intensivt med uppföljning som en följd av Skolinspektionens beslut 2015.
SKL:s Öppna jämförelser grundskola, uppföljningen av Skolinspektionens
beslut 2015, samt årets rapport från verksamhetsåret 2015 för V8 utgör viktiga
underlag för kvalitetsarbetet. I delårsbokslut, årsbokslut och dialogdagar
kommuniceras resultat och verksamhetsmål systematiskt. 2015 var dock ett
synnerligen speciellt år med tanke på flyktingsituationen, samtidigt som
särskilda insatser gjorts för att förstärka grundskolans resultatuppföljning.
Grundskolans resultat redovisas av rektor Hagaskolan Hans Åkerlundh och
ledningsstöd Jörgen Stenbratt.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-05-03.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 39.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för redovisningen.
FOKUS-nämnden beslutar att bjuda in nytillträdd rektor Hagaskolan till FOKUSnämndens sammanträde 2016-08-30 för en redovisning av dennes analys av resultaten
samt tankar om åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Expedieras:
Rektor Hagaskolan
Jörgen Stenbratt
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 49
Utökad timplan - grundskolan, Dnr 2016-000098
Sammanfattning
Regeringen förbereder ett beslut om utökad timplan för grundskolan som, om beslut
tas, ska träda i kraft 1 juli 2016. För att ha beredskap inför det eventuella beslutet om
utökad timplan, har ett förslag till ändring upprättats.
Rektor Hagaskolan Hans Åkerlundh informerar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-05-03.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 40.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras:
Rektor Hagaskolan
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 50
Översyn utbildningsvägar Utsikten, Dnr 2016-000097
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde 2016-04-19 informerade rektor Jonas Månsson om det
pågående utvecklingsarbetet med möjliga nya utbildningsvägar på Utsikten.
Lärlingsutbildning för olika elevgrupper samt med olika inriktning skulle kunna
lämpa sig väl att erbjuda på Utsikten.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2016-05-03.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 41.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt Utvecklingsgrupp Utsikten att lämna förslag
på nya utbildningsvägar, samt underlag för beslut kopplat till detta med hänsyn tagen
till:
Utbildningens/-arnas syfte
Omvärldsanalys gällande elevprognos och arbetsmarknad
Kompetensförsörjning
Kostnader för drift och investering med en ekonomisk bedömning
Pedagogiska perspektiv
Koppling till dagens utbud och organisation

Expedieras:
Verksamhetsansvarig Utsikten
Rektorer Utsikten
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 51
Medborgarförslag - förbereda firandet av historiskt viktiga händelser i Dals-Eds
kommun, Dnr 2013-000061
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till kommunen angående förberedande av firandet av
en rad historiska händelser som ägt rum i kommunen; nämligen öppnandet av
Dalslands kanal 1868, kungabesöket i Ed 1918 samt Karl XII vistelse i Ed 1718.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslaget till FOKUS-nämnden för
yttrande.
FOKUS-nämnden beslutade 2014-08-27 § 77 uppdra åt fritid- och kulturchefen att
sammanställa förslag till yttrande.
Föreligger skrivelse från fritid- och kulturchefen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-02-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-04-10 § 91.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-07-30.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2014-08-13 § 54.
FOKUS-nämndens protokoll 2014-08-27 § 77.
Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse 2016-05-03.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-10 § 42.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar i enlighet med föreliggande skrivelse från fritid- och
kulturchef.

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 52
Tennisbanor/Konstgräsplan på Bergslätt, Dnr 2016-000087
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen från Eds FF med önskan om förändrad
användning av Bergslätts Idrottsplats.
På idrottsplatsen finns två stycken tennisbanor belagda med grus, vilka kräver mycket
skötsel. Under de senaste åren har endast en bana varit spelbar. Nu önskar Eds FF att
kommunen tar bort tennisbanorna och ersätter den ytan med konstgräs då det inte
finns någon organiserad verksamhet i föreningen när det gäller tennis. Det har tidigare
funnits både tennissektion inom Eds FF samt separat tennisklubb.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-06 § 76 att remittera förslaget om
förändrad användning av Bergslätts idrottsplats i form av att tennisbanorna tas bort
och ersätts med konstgräs, till FOKUS-nämnden för yttrande till kommunstyrelsen
den 25 maj.
Beslutsunderlag
Eds FF skrivelse 2016-03-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2016-04-06 § 76.
Skrivelse 2016-05-11.
Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2016-05-16.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt fritid- och kulturchef att fortsätta dialogen
med Eds FF för att hitta fler alternativa lösningar för att möta föreningslivets behov.
FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att påbörja en process att
framställa en fritidsplan som beskriver den långsiktiga riktningen för FOKUSnämndens ansvarsområden med attraktivitet, hållbarhet och delaktighet som
utgångspunkter.

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 53
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2016-05-24, Dnr 9544
13. Februari-Mars: Systematiskt kvalitetsarbete. Bokslut, måldialoger enligt
kalendarium.
Februari: Lärotider grundskola, gymnasium.
Mars-April: Anställning fv-övergripande. Förvaltningsadministratör, rektor
Snörrumskolan, rektor Hagaskolan.
Februari-April: MBL § 19 resp. § 11 enligt kalendarium.
Delegat: FOKUS förvaltningschef.
14. Lottertillstånd beviljat för Litauens barn för tiden 160615 - 190614.
Delegat: Fritids-kulturssistent.
15. Antagningar till SFI, april 2016.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.
16. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2016-05-10.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen

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

Justerandes signatur ………………………..
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§ 54
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2016-05-24, Dnr 9545
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-04-20 § 20.
Årsredovisning 2015 – Dals-Eds kommun – Ansvarsfrihet.
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-04-20 § 24.
Dals-Eds modellen – Samverkan kring barn och unga i Dals-Ed.
3. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2016-04-22 med bilagor.
4. Kommunala Handikapprådets protokoll 2016-04-22.
5. Protokoll Arbetsmiljökommittén FOKUS-nämnden 3 maj 2016.
6. Polismyndigheten - Anmälan om stöld, Utsiktens gymnasieskola.
7. Skolinspektionen – Riktad tillsyn av HVB-placerade elevers utbildning i
kommunala grundskolor.
8. Polismyndigheten – Brott mot trafikförordningen kap 4 7 § vid Hagaskolan.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

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

Justerandes signatur ………………………..
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