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Plats och tid Lilla Lee, kommunhuset, onsdagen den 21 mars 2018 kl 08:00-16.00. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), ordförande 

Linus Lännhult (M)  

Lars-Inge Fahlén (S) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Öyvind Höiberg (MP), ej §§ 16, 21 

Niklas Johansson (C), ej §§ 18-19, 22-23 

Erika Martinsson (S) 

  

Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef 

Eva-Britt Fröding, sekreterare 

Ann-Helen Adler Johannesson, samordnare skolutveckling § 16 

Elenor Olsson, insatskoordinator § 16 

Hans Åkerlundh, samordnare för lokalprojekt grundskola § 17 

Susanne Kinhult, förskolechef § 20 

Anna Jansson Rosenberg, förskolechef § 20 

 

Justerare Jan-Stefan Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 22 mars klockan 16.30. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-23 

 Eva-Britt Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Jan-Stefan Karlsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-22 Datum då anslaget tas ned 2018-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Eva-Britt Fröding  
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§ 16 Dnr 2018-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018 

Sammanfattning av ärendet 

1. Förskoleklass – obligatorisk skolform 

2. Stadieindelad timplan för grundskolan 

3. GDPR 

4. Verksamhetsplaner 

5. Grundskolans ledningsorganisation 

6. Beslut anmälan Skolinspektionen 

7. Öppna jämförelser gymnasieskola 

8. Projekt ”Innanförskap” 

9. Invigning MER-öppet                                                                
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Diariet                                                     
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§ 17 Dnr 2016-000099 291 

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - 

nulägesinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet att renovera grundskolorna i Dals-Ed grundades på tre direktiv, 

varav ett handlade om att minska lokalytan på Hagaskolan. Kopplat till det 

direktivet har det under projekttiden framförts oro för att verksamheten på 

Hagaskolan inte kommer att ha tillräckligt med utrymme efter renoveringen. 

Det har i första hand handlat om antalet klassrum. Förvaltningschefen för 

FOKUS föreslog att en konsult från Novaschem skulle anlitas, vilket skedde 

på uppdrag av undertecknad lokalsamordnare. 

 

Uppdragsbeskrivningen till Novaschem var att göra en analys av schema-

förutsättningar för Hagaskolan efter att skolan genomgått en omfattande 

ombyggnad. Skolan har årskurserna 4-9 med tre undervisningsgrupper. Från 

Snörrums rektorsområde finns en årskurs (år 3) placerad på Hagaskolan, 

med tre undervisningsgrupper. Frågeställningen var att undersöka lämpliga 

schemalösningar med hänsyn till gruppstorlekar och lokaler. 

 

Samordnare Hans Åkerlundh presenterar rapporten.               

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och hänvisar verksamhets-

ansvariga i grundskolan att väga in rapporten i planeringen av grundskolans 

organisation.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för lokalprojekt grundskola 

Rektor F-3 

Rektor 4-9                                    
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§ 18 Dnr 2017-000105 002 

Delegationsordning FOKUS-nämnden - Revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen anger vem som har rätt att besluta å nämndens vägnar. 

I samband med förändrad lagstiftning revideras delegationsordningen av 

ansvarig nämnd.  
 

Inför vårens revidering av delegationsordningen planeras en grundlig 

fortbildning i de förutsättningar som ligger till grund för nu gällande 

delegationsordning.  

 

Delegationsordningen kan påverka kostnader. Opraktiskt långa beslutsvägar 

kan kräva mer omfattande beslutsprocesser, vilket riskerar generera högre 

kostnader för beredning och beslut.      

 

Aktuell delegationsordning redovisas av förvaltningschef Björn Lindeberg.      

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-01-29.                        

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 7.               

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att återuppta frågan vid nämndens sammanträde 

2018-04-25.                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS  

Förvaltningsadministratör FOKUS                                
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§ 19 Dnr 2018-000004 043 

Taxor och avgifter 2019 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i budgetprocessen ses FOKUS-nämndens taxor och avgifter över 

årligen. Beslut om eventuella ändringar tas under hösten inför kommande år 

och godkänns i kommunfullmäktige. Nämnden har att ta ställning till 

eventuella ändringar. 

 

Diskussion har tidigare år förts kring hur dokumentet Taxor och avgifter ska 

sammanställas för god överblick och tydlighet, samt vilka beslut om avgifter 

som FOKUS-nämnden kan besluta om självständigt, respektive vilka som 

måste fastställas i kommunfullmäktige.                                

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-02-28.  

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 14.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att utifrån 

tidigare inspel i nämndens diskussioner upprätta förslag till förändrad 

utformning av sammanställningen Taxor och avgifter inför nämndens 

sammanträde 2018-04-25.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS                                          
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§ 20 Dnr 2018-000037 622 

Köksutredning - Förskolans verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsamrådet inom KSAU info har under hösten uppdragit åt kost- och 

lokalvårdschef att utreda den kortsiktiga och den långsiktigta måltids-

servicen.  

 

För att möta den servicegrad som förskoleverksamheten önskar blir 

förskolorna Haga och Fågelvägen tillagningskök och Toppen och Snörrum 

mottagningskök. På Toppen och Snörrums förskola blir det samma 

servicegrad men ett mottagningskök och kombitjänst med arbetsuppgifter 

inom både kök och lokalvård. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-14 § 30 att remittera 

tjänsteskrivelsen från kost – och lokalchefen avseende ”Förslag till förändrad 

servicegrad för förskolans verksamheter” till FOKUS-nämnden för yttrande 

inklusive konsekvensbeskrivning av förändrad personalbemanning.  

 

Samt beslutades att kost- och lokalchefen inför uppstarten av Fågelvägens 

förskola erbjuder FOKUS-nämnden ändrad servicegrad i enlighet med 

tjänsteskrivelsen mot att FOKUS-nämnden debiteras för den faktiska 

kostnaden.      

 

Förskolechefer Susanne Kinhult och Anna Jansson Rosenberg deltar i 

ärendet.                                                        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kost- och lokalvårdschef 2018-02-01 med bilagor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-14 § 30.   

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 12.    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förskolecheferna att med kostchefens 

senaste tjänsteskrivelse som utgångspunkt, vid nämndens sammanträde 

2018-04-25 redogöra för: 

 

- Önskad servicegrad per förskoleenhet i detalj 

- Konsekvenser för verksamheten, planering, kvalitet och schema 

- Konsekvenser för budgetplaneringen, nu jmf efter förändring 
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Forts. § 20 

 

Syftet med redogörelsen är att skapa ett sammanhållet underlag för beslut 

om planeringen framåt gällande förskolans kost- och verksamhetshantering. 

Under framtagandet av detta underlag ska avstämningar med kostchefen och 

verksamhetschef Utsikten göras, så att underlaget går i takt med den köks-

utredning som pågår.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förskolechefer 

Kost- och lokalvårdschef                                
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§ 21 Dnr 2018-000040 612 

Samverkansavtal Naturbruksutbildning - Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 

kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra 

Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas 

på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får 

anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum 

för sin verksamhet som en kommun. 

I samband med förändrade förutsättningar för naturbruksutbildningar i 

Västra Götaland, har ett nytt samverkansavtal processats fram i regionen. 

 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara 

skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i 

kommunen.  

 

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. 

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.          

 

Beslutsunderlag 

Förslag till samverkansavtal Naturbruksutbildning. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-02-26.   

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 13.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden överlåter till FOKUS arbetsutskott att besluta i ärendet 

efter uppföljning av pågående diskussioner inom kommunalförbundet.         

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS AU 

KS                                                                 
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§ 22 Dnr 2018-000008 002 

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-03-21 

Sammanfattning av ärendet 

7.  Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-03-07.  

 

8.  Antagning till SFI, februari 2018. 

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen.                                 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.                        
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§ 23 Dnr 11419  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-03-21 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-02-28 § 32. 

 Förstudie om Civilt försvar. 

 

2. Skolinspektionen 

Uppföljning av kvalitetsgranskning av huvudmannens 

klagomålshantering Dals-Eds kommun. 

 

3. Skolinspektionen 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan gällande 

Dals-Eds kommuns klagomålshantering. 

 

4. Migrationsverket 

 Migrationsverket säger upp lägenheter i Dals-Eds kommun och 

asylsökande kommer att flytta.                  
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

  


