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Sammanträdesdatum

2017-12-20

FOKUS-nämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 20 december 2017 kl 08:00-12.00.

Beslutande

Ledamöter
Linus Lännhult (M), ordförande
Lars-Inge Fahlén (S)
Jan-Stefan Karlsson (KD)
Öyvind Höiberg (MP)
Erika Martinsson (S)
Mattias Munther (C)

Övriga närvarande

Björn Lindeberg, förvaltningschef
Eva-Britt Fröding, sekreterare
Hans Åkerlundh, samordnare för lokalprojekt grundskola§§ 85-86
Anna Andersson, verksamhetschef Utsikten § 89
Martin Carling, Kommunstyrelsens ordförande § 90
Lars Hustoft, ekonomichef § 90

Justerare

Öyvind Höiberg

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, torsdagen den 20 december klockan 16.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Eva-Britt Fröding

Ordförande
Linus Lännhult
Justerare
Öyvind Höiberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

FOKUS-nämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-20

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Eva-Britt Fröding
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 84

Dnr 2017-000004 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2017
Sammanfattning av ärendet
1. Skolinspektionsärenden
2. Verksamhetsplaner
3. Personalförsörjningsplan
4. Timplan för grundskolan
5. Obligatorisk förskoleklass
6. Kostverksamheten
7. Ny ersättare FOKUS-nämnden
8. Uppföljning skolskjutsfråga
9. Gemensamt AU med Socialnämnden
10. Öppna jämförelser och V8

Expedieras till
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 85

Dnr 2016-000099 291

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan nulägesinformation
Sammanfattning av ärendet
Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh lämnar nulägesinformation från pågående skolombyggnation Hagaskolan.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen.
FOKUS-nämnden vill särskilt trycka på kvalitetsaspekterna i projektet och
återigen bjuda in samhällsbyggnadschef och fastighetskoordinator för
kvalitetsuppföljning Haga, till nämndens sammanträde 24 januari 2018.

Expedieras till
Samordnare för lokalprojekt grundskola
Samhällsbyggnadschef
Fastighetskoordinator

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(12)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 86

Dnr 2017-000117 600

Fritidshem på Hagaskolan - Skrivelse
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit till FOKUS-nämnden från arbetslag 4-6 på
Hagaskolan angående kommande placering av fritidshem på Hagaskolan.
Beslutsunderlag
Skrivelse arbetslag 4-6 Hagaskolan 2017-12-11.
Samordnare för lokalprojekt grundskola tjänsteskrivelse 2017-12-12.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att hänvisa aktuella schema- och placeringsfrågor
till ansvarig rektor, samt särskilt trycka på vikten av att nyttja de i lokalprojektet förbättrade speciallokalerna på ett för verksamheterna bästa sätt, i
synnerhet efter projekttidens slut.
FOKUS-nämnden trycker samtidigt på vikten av god information och
kommunikation gällande lokalplanering inför läsåret 2018/2019.

Expedieras till
Arbetslag 4-6 Hagaskolan

Justerandes signatur
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 87

Dnr 2017-000008 041

Budget och mål 2018, plan 2019-2020
Sammanfattning av ärendet
Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2017-06-20 beslutades budget
2018 för FOKUS-nämndens ansvarsområden. Samtidigt gav nämnden
förvaltningschef i uppdrag att lämna förslag på omfördelningar i
budget för att möjliggöra förbättringsinsatser. Dessutom beslutade
nämnden att bjuda in samhällsbyggnadschefen för att ha dialog kring
de interna kostnader som kost, städ och lokaler står för.
Sedan dess har kommunens delårsbokslut visat på ett kraftigt underskott, och
förutsättningarna för kommunens budget 2018 har försämrats på grund av en
rad ökade kostnader inom framförallt socialförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.
Budget 2018 beslutades av Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 104.
Ett förslag till Verksamhetsplan 2018 för FOKUS-nämnden har utarbetats av
förvaltningschef FOKUS.
En skrivelse i linje med nämndens diskussion har inkommit från Miljöpartiet
och Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-11 § 47.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-10-16.
FOKUS-nämndens protokoll 2017-10-25 § 70.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-08 § 53.
FOKUS-nämndens protokoll 2017-11-22 § 77.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-11-28.
FOKUS-nämndens protokoll 2017-12-06 § 59.
Verksamhetsplan 2018 för FOKUS-nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 § 104.
Budget 2018, plan 2019-202 Dals-Eds kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
Forts. § 87
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att till
nämnden den 24 januari 2018 presentera förslag till besparingar som
motsvarar den minskade ram som kommunfullmäktige tilldelar nämnden,
samt de sent inkomna kostnadsökningar rörande kost och lokaler som gäller
2018.
Hänsyn skall tas till att åtgärderna inte kan få helårseffekt.
I framtagandet av besparingsåtgärder ska hänsyn också tas till den
långsiktiga budgetplaneringen, då 2019 och 2020 i prognos ser mycket
svårhanterligt ut på grund av ökade kostnader för gymnasieutbildning
samtidigt som ökade lokalkostnader slår igenom fullt ut. I denna del ska
exempelvis omlokalisering av ungdomsgården till Hagaskolan beaktas.
FOKUS-nämnden beslutar godkänna Verksamhetsplan 2018 för FOKUSnämnden.

Expedieras till
Fvc FOKUS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 88

Dnr 2017-000109 600

Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller
riskerar att fara illa
Sammanfattning av ärendet
2017-11-21 inkom från kommunens revisorer till Socialnämnden och
FOKUS-nämnden revisionsrapporten ” Granskning av samverkan kring barn
som far illa eller riskerar att fara illa” för behandling.
Syftet med granskningen är att undersöka om Socialnämnden och FOKUSnämnden har säkerställt goda förutsättningar för en ändamålsenlig
verksamhet avseende arbetet med barn som far illa eller riskerar fara illa.
I granskningen framförs en rad förbättringsförslag och revisorerna önskar ett
svar från nämnderna senast den 28 februari 2018 på vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Rapporten följdes upp vid det gemensamma mötet mellan FOKUSnämndens resp. Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-06.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06 § 61.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef FOKUS att utarbeta
förslag till åtgärder inför nämndens sammanträde den 21 februari 2018.

Expedieras till
Fvc FOKUS
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 89

Dnr 2017-000111 612

Introduktionsprogrammet språkintroduktion Utsikten Förändringar läsåren 2017/2018 och 2018/2019
Sammanfattning av ärendet
En tjänsteskrivelse om hastiga förändringar i elevantalet inom
industriprogrammet spårintroduktion hösten 2017 har inkommit från
verksamsamhetschef Utsikten.
Elevantalet på språkintroduktion har minskat från 31 till 18 elever under
höstterminen 2017 och omställning i personalkostnader har inte kunnat
anpassas till de minskade intäkterna.
Verksamhetschefen föreslår att statliga medel om 550 000 kronor som
kommunen fått för mottagande av nyanlända fördelas till verksamheten för
att kompensera under övergångsperioden då personalanpassningar sker.
Verksamhetschef Utsikten, Anna Andersson informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06 § 62.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningschef
FOKUS att återkomma med resultatet i bokslutsprocessen vid årets början.
FOKUS-nämnden uppdrar åt verksamhetsansvariga Snörrum, Haga, Utsikten
och vuxenutbildningen att vid nämndens dialogdag i april redogöra för den
gemensamma planeringen mellan skolenheter som sker i syfte att stärka
kvalitet och kostnadseffektivitet.
FOKUS-nämnden beslutar bjuda in verksamhetschef Utsikten till nämndens
sammanträde i 2018-02-21 för en redogörelse av Utsiktens ekonomiska
förutsättningar.
Expedieras till
Fvc FOKUS
Vhc Utsikten
Vha Hagaskolan
Vha Snörrumskolan
Vha vuxenutbildningen
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FOKUS-nämnden
§ 90

Dnr 2016-000161 810

Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade, 2017-12-06 § 63, att bjuda in
ekonomichefen och budgetberedningen till dagens sammanträde med
FOKUS-nämnden för fortsatt samråd kring lokalkostnader grundskola i
allmänhet och kostnader för aktivetsplats Haga i synnerhet.
Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling och ekonomichef Lars
Hustoft samråder med nämnden om planeringen framåt i frågan.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06 § 63.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har en svår ekonomisk utmaning framför sig, liksom
kommunen som helhet de närmaste åren. Då någon slutgiltig kostnad för
grundskolans eller förskolans lokaler ännu ej kunnat beräknas, kan inte
frågan om finansiering inom ram för Aktivitetspark Haga behandlas konkret
vid dagens sammanträde. Dessutom återstår frågan om fördelning av de
kostnader Aktivitetsparken Haga skulle föra för med sig. Aktivitetsparken är
inte enbart ett skolprojekt, utan en insats som berör elever under skoltid, barn
och unga i fritidsverksamhet, och medborgare generellt under övrig tid. En
fördelning av kostnader inom kommunen återstår att göras.
FOKUS-nämnden ställer sig fortsatt enhälligt bakom det förslag till
utformning som föreligger, som kombinerar de behov som verksamheterna
har med de önskemål som medborgarförslaget framför.
Oavsett utfall av bidragsansökan till Boverket, och kommande beslut om
finansiering, önskar FOKUS-nämnden använda underlaget som
styrdokument för den långsiktiga utvecklingen av Hagaskolans utemiljö.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 91

Dnr 11136

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2017-12-20
Sammanfattning av ärendet
29. Antagningar till SFI, november 2017.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.
30. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2017-12-06.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen
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2017-12-20

FOKUS-nämnden
§ 92

Dnr 11135

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2017-12-20
Sammanfattning av ärendet
1. Dalslands Miljö- och energiförbunds sammanträdesprotokoll 2017-10-19
§ 53.
Miljö- och energistrategiskt arbete 2018 i kommunerna Bengtsfors, Dals
Ed, Färgelanda och Mellerud.
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-15 § 96.
Sammanträdestider 2018 och kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden.
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-15 § 98.
Uppvaktning av förtroendevalda – revidering av riktlinjer.
4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-15 § 99.
Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot och vice ordförande i
Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden.
5. Kommunala Handikapprådets protokoll 2017-11-24.
6. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-11-24.
7. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2017-12-05 § 114.
Revisionsrapport – Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara
illa. (FOKUS & SN)
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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