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Plats och tid Kommunkontoret Torget, tisdagen den 23 maj 2017 klockan 08.00-12.00.  

Beslutande Anna Johansson (C), ordförande 

Linus Lännhult (M), ordförande § 32 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Niklas Johansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

  

Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef     

Eva-Britt Fröding, sekreterare 

Hans Åkerlundh, samordnare lokalprojekt grundskola § 31 

Ingela Larsson, kurator gymnasieskolan § 30. 

Jennika Larsson, kurator grundskolan § 30. 

Justerare Erika Martinsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 24 maj 2017 klockan 08.00.  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-38 

 Eva-Britt Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson                              Linus Lännhult § 32  

 Justerare 

  

 Erika Martinsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-24 Datum då anslaget tas ned 2017-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Eva-Britt Fröding  
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§ 30 Dnr 2017-000004 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2017 

1. Information/Presentation kuratorerna 

2. Kompetensförsörjningssatsningar - löneläge mm 

3. Skolinspektionen HVB-elever grundskola avslutad och godkänd  

4. Förestående Skolinspektion Synpunkter och klagomål grundskola 

5. Information Migrationsverkets tillståndssökande barn i förskola och 

skola.  

6. LEX Sarah rutiner - Utsikten LSS-boende 

7. Anmälan BEO – kränkande behandling 

8. Skrivelse - personal på Hagaskolan 

9. Åtkomst - digitala handlingar 

10. Hagaskolan - riksfinal i Schackfyran 

11. Information av kommun- och ekonomichef - långsiktigt hållbar ekonomi 

och verksamhet, LEV 

12. Avvikelserapporter - FOKUS verksamheter 

13. Synpunkter och klagomålsärenden        

14. Information Aktivitetspark Haga. 
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Diariet 
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§ 31 Dnr 2016-000099 291 

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - 

nulägesinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh lämnar 

nulägesinformation från pågående ombyggnationer.         

Beslutsunderlag 

Skrivelse samordnare för lokalprojekt grundskola.      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för lokalprojekt grundskola         
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§ 32 Dnr 2017-000030 800 

Årets Edare 2017 - nominering och utdelning 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden har att utse pristagare till Årets Edare 2017.  

 

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla 

insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. 

Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, 

exempelvis i föreningslivet.  

 

Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun.  

 

Prissumman är 10 000 kr och kan delas ut till en person eller delas mellan flera 

personer. 

 

Vid förslagstidens utgång har åtta nomineringar inkommit, varav en inkom 

efter förslagstidens utgång. FOKUS-nämnden har därför att behandla 7 

aktuella nomineringar.                

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-09 § 24.      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att som Årets Edare 2017 utse Seth Benjaminsson. 

Jäv 

Anna Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet. 

 

                  

   

 

 

 

Expedieras till 

Pristagaren 

Fritid- och kulturchefen 

Förslagsgivaren 
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§ 33 Dnr 2017-000008 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020  

Sammanfattning av ärendet 

Nya förutsättningar för kommunen innebär att nya förslag till ramar för 

nämnderna kommer att lämnas från budgetberedningen. Förvaltningen 

avvaktar de nya förslagen. 

 

Förslag till mål och resultatmål/nyckeltal för FOKUS-nämnden 2018 har tagits 

fram efter vårens dialogdag. Antalet dubblerade nyckeltal har minskats och 

nytt under rubriken Övriga mål är Arbetsmiljömål, då FOKUS-nämnden 

numer har ett direkt arbetsmiljöansvar och behöver styra och följa upp arbetet 

på området. Även de av kommunfullmäktige beslutade målområdena i strategi 

för långsiktigt hållbar ekonomi, LEV, bör skrivas in i verksamhetsplanens 

inledande text      

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-05-16. 

Förslag till verksamhetsplan inför 2018 FOKUS-nämnden. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-09 § 25     

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden inväntar nytt förslag till budgetram. 

 

FOKUS-nämnden beslutar bordlägga frågan om mål för 2018 till nästa 

nämndssammanträde 2017-06-20.      
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Fvc FOKUS 
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§ 34 Dnr 2017-000044 042 

Budgetuppföljning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Björn Lindeberg redogör kort för uppföljning januari-april.  

Inga förändringar kan noteras efter uppföljningen kvartal 1 (januari-mars).       

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-09 § 26.      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och godkänner redovisningen.      
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Ekonom 
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§ 35 Dnr 2017-000046 291 

Lokaldisposition förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Edsgärdets förskola är i dag inrymd i Edsgärdet. Lokalerna ska dock byggas 

om för att passa framtidens särskilda boende för äldre.  

Den fråga som hanterats akut utifrån ändrade underlag från socialförvaltningen 

utmynnade i konkret förslag till lokalomdisponering vid samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22. Då detta är en av de 

konsekvenser som följer på beslutet om lokalprojektet äldreomsorg, har 

kommunstyrelsens arbetsutskott följt upp effekterna av den förändrade 

etapplaneringen noggrant vid ett flertal samråd. 

 

2017-04-19 stod det vid ytterligare samråd mellan FOKUS au, SNAU 

och KSAU klart att bygglov beviljats för de aktuella ersättningslokalerna, 

varför berörda verksamhetsansvariga uppdrogs bedöma möjligheterna för 

omlokalisering enligt förslag. Sedan dess har även byggtiden för projektet 

Snörrumskolan förkortats ytterligare, varför kommunstyrelsens arbetsutskott 

bedömt att konsekvenserna av den ändrade etapplaneringen är hanterbara och 

därmed godkänt omlokaliseringen av förskoleverksamheten på Edsgärdet till 

förskole modulerna vid Snörrumskolan. Det står alltså nu klart att 

förskoleverksamheten på Edsgärdet ska flytta till förskole modulerna vid 

Snörrumskolan, så att förskoleverksamheten är ur Edsgärdets lokaler under juli 

månad      

Beslutsunderlag 

Arbetstutskottets protokoll 2017-05-09 § 27.      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beklagar att förutsättningarna ger att denna omlokalisering 

är nödvändig, då den innebär en extra flytt för Edsgärdets förskoleverksamhet 

innan flytten till nya förskolan Fågelvägen sju månader senare. Samtidigt är 

nämndens förhoppning att den påfrestning och de extra kostnader detta medför 

ska gagna kommunen som helhet. 

  

FOKUS-nämnden uppdrar åt förskolechef Susanne Kinhult att färdigställa 

barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys för nämnden att beakta, 

samt att göra en sammanställning av beräknade extra kostnader som uppstår i 

samband med denna extra omlokalisering gällande förstärkning av personal, 

iordningsställande av utemiljö och hyresskillnad, så att dessa icke budgeterade 

kostnader inte belastar FOKUS-nämndens verksamheter.  
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Forts. § 35 

Sammanställningen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut om 

finansiering. 

  

FOKUS-nämnden vill särskilt trycka på vikten av god information i samband 

med planeringen av denna förändring till barn, vårdnadshavare, personal och 

eventuellt allmänhet, samt på att barnets bästa och säkerhetsaspekter ska 

komma i främsta rummet, liksom personalens arbetsförhållanden och 

verksamhetens förutsättningar att bedriva en verksamhet med god kvalitet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förskolechefer 

Rektor Snörrumskolan 

KS 

Fastighetskoordinator 
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§ 36 Dnr 2017-000048 026 

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 

skolan 2013-2016 

Sammanfattning av ärendet 

2017-03-20 publicerade Arbetsmiljöverket “Projektrapport för 

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016”.  

 

2017-04-25 uppdrog FOKUS-nämnden åt förvaltningschef FOKUS att 

sammanfattande redogöra för rapportens innehåll och lämna förslag till 

eventuella förbättringsinsatser.  

 

I rapporten redovisas 10 vanligaste bristerna som Arbetsmiljöverket 

inspekterat. FOKUS-förvaltningen har tillsammans med personalkontoret gått 

igenom dessa punkter och gjort en konsskevensbeskrivning.  

Överlag bedöms läget inom FOKUS-förvaltningen som förhållandevis gott 

utifrån Arbetsmiljöverkets rapport. Dock återstår några saker att förbättra.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-05-08.   

Arbetstutskottets protokoll 2017-05-09 § 28.      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningschefen 

att sammanställa nulägesbild gällande punkten 10, samt förmedla vikten av att 

informera verksamheterna om befintliga rutiner och protokoll som finns vid 

fastighetsförvaltningen. Redovisas vid FOKUS-nämndens sammanträde 2017-

06-20.    

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Personalkontoret 

Fvc FOKUS 

FOKUS vha 
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§ 37 Dnr 10474  

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 

10. Antagningar till SFI, april 2017. 

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen 

 

11. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2017-05-09. 

      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.        
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§ 38 Dnr 10475  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-05-03 § 43. 

 Internkontroll – Uppföljning 2016. 

 

2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-05-03 § 44. 

 Internkontroll – Plan 2017 

 

3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-05-03 § 49. 

 Inrättande av en samhällsbyggnadsförvaltning under kommunstyrelsen. 

 

4. Kommunala Handikapprådets protokoll 2017-04-21. 

 

5. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-04-21. 

      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.                                 

 


