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§ 24 Dnr 2018-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ledningskonferens FOKUS 

2. Utvecklingsgrupp Utsikten 

3. Benchnyckeltal  

4. Förvaltningsorganisation - Utredning 

5. Utvecklingsmedel 

6. Skolinspektionen 

7. Lärarstudenter 

8. Lärarbehörighet - Statistik 

9. Strukturmedel 

10. Rekrytering lärare 

11. Utveckla nya Hagaskolan 

12. Rektorsrekrytering 

13. Lärarstudier – Dalamodellen      

14. Inkomna frågor till förvaltningen                            

15. SIM-projekt                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Diariet                                             
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§ 25 Dnr 2016-000099 291 

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - 

nulägesinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh och 

fastighetskoordinator lämnar nulägesinformation från pågående 

ombyggnation av Hagaskolan, samt redogör för kvalitetsuppföljningen av 

lokalprojekten.                                  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och efterfrågar från 

fastighetsförvaltningen en redogörelse för underhållsplaneringen framåt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för lokalprojekt grundskola 

Fastighetskoordinator      

Samhällsbyggnadschef                                                
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§ 26 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.      

 

Förslag till reviderad delegationsordning redovisas av förvaltningschef Björn 

Lindeberg.           

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-01-29.                        

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

FOKUS-nämndens protokoll 2018-03-21§ 18.                 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning för 

FOKUS-nämnden. 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-nämndens ordförande 

FOKUS fvc 

FOKUS vha 

SYV 

Fritid- och kultur 

Personalkontoret 

Kommunkansliet 

KS 

Webmaster                                   
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§ 27 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. 

 

FOKUS-nämnden beslutade 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.           

   

Interkommunal ersättning och avgifter för Utsiktens verksamheter bör 

beröras i en ändrad utformning. Dock tas beslut om Taxor och avgifter innan 

budget beslutats, och interkommunal ersättning m.m. efter budgetbeslut.  

Därmed kan inte båda underlagen redovisas vid samma tidpunkt i samma 

dokument. Beslut om interkommunal ersättning tas av förvaltningschefen på 

delegation. Enligt nu gällande delegationsordning behöver beslut om 

ersättning inte redovisas annat än på förfrågan.                                                               

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-02-28.  

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

FOKUS-nämndens protokoll 2018-03-21 § 19.   

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-04-17.    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna förslag till ny utformning av 

dokumentet Taxor och avgifter.                                      

 

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom FOKUS                         
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§ 28 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.      

 

FOKUS-nämnden uppdrog åt förskolecheferna 2018-03-21 § 20 att vid 

dagens sammanträde, med kostchefens senaste tjänsteskrivelse som 

utgångspunkt, redogöra för: 

 

- Önskad servicegrad per förskoleenhet i detalj 

- Konsekvenser för verksamheten, planering, kvalitet och schema 

- Konsekvenser för budgetplaneringen, nu jmf efter förändring 

 

Förskolechefer Susanne Kinhult och Anna Jansson Rosenberg redovisar 

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.         
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Forts. § 28 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att tillsammans med 

förskolecheferna upprätta en tydlig redovisning över hur resursfördelningen 

förskola kan se ut vid en anpassning till en kommande kostnadsökning för 

kostservice.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS fvc 

Förskolechefer     

KS för kännedom                                        
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§ 29 Dnr 2017-000090 005 

Informationssäkerhetspolicy  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2017-09-20 en Informationssäkerhetspolicy för Dals-

Eds kommun. Policyn är en förutsättning för att ha rätt utgångspunkter i arbetet 

med anpassning till GDPR, den nya Dataskyddsförordningen. 

 

Informationssäkerhetspolicyn beskriver avgörande aspekter av hur 

kommunen ska behandla information säkert. I kommunens interna ansvars-

fördelning anges: 

 

Ansvaret för kommunens informationssäkerhetsarbete ska följa det normala 

delegerade verksamhetsansvaret på alla nivåer. 

 

Kommunfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att 

fastställa kommunens informationssäkerhetspolicy. 

 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens 

informationssäkerhetsarbete och fastställer riktlinjer i området.  

 

Kommunstyrelsen äger och ansvarar för kommungemensam infrastruktur, 

tjänster, system och applikationer och tillsätter ägare för dessa. 

 

Nämnder, förvaltningar och bolag äger och ansvarar för egen 

verksamhetsspecifik information. 

 

Alla medarbetare har ett ansvar för att informationssäkerheten upprätthålls 

samt att rapportera incidenter. 

 

FOKUS-nämndens ansvar är alltså att svara för verksamhetsspecifik information. 

Hur information hanteras beskrivs i nämndens Dokumenthanteringsplan, Register- 

och Systemförteckningar bland annat. Dock ansvarar Kommunstyrelsen för 

uppföljning, kompetensstöd och framtagande av riktlinjer. Dessa riktlinjer ska 

sedan respektive förvaltning se till att all personal känner till och följer.   
 

Förvaltningschef FOKUS redovisar ärendet.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-09-20§ 72. 

Informationssäkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2017-09-20. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-03-27.    

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 17.                  
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Forts. § 29 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningschef FOKUS 

att delta aktivt i IT-avdelningens framtagande av riktlinjer som ska vara grunden för 

de rutiner som verksamheterna sedan arbetar efter.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS fvc  

KS                                              
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§ 30 Dnr 2017-000093 800 

Fritid- och kulturplan - Dals-Eds kommun 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Fritid- och kulturchefen har i nära samarbete med FOKUS-nämndens 

arbetstutskott tagit fram ett förslag till fritid- och kulturplan för Dals-Eds 

kommun.  

Planen ska kompletteras med bilder från de olika verksamheterna och så fort 

det är färdigt kommer inledningsvis att finnas ett register.             

 

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturchef förslag till rubriker.         

Fritid- och kulturchef förslag till Fritid- och kulturplan 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-08 § 54.   

FOKUS-nämndens protokoll 2017-11-22 § 80.  

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 6. 

Fritid- och kulturchef förslag till reviderad Fritid- och kulturplan. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 18.                      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndssammanträdet 

2018-05-23.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

FOKUS-nämnden                                   
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§ 31 Dnr 2018-000021 600 

Motion - tala om trollen, lyft fram kritisk granskning och 

källkritik i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit 2017-12-14, från Kerstin Sandqvist (L) om behovet 

att lyfta fram kritisk granskning och källkritik i undervisningen för att möta 

desinformation och odemokratiska krafter som vill påverka opinionen på 

internet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut, 2018-01-14 § 18, remitterat 

ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av förslag till motionssvar.  

 

Sedan frågan lämnades till FOKUS-nämnden, har berörda verksamheter 

sammanställt en redovisning av hur man arbetar med det område motionen 

rör genom rektor Ing-Marie Arkteg, rektor Maria Svantesson, och rektor 

Mattias Johannesson.                                

 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-12-14, Kerstin Sandqvist (L) 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 § 111. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-15 § 18. 

FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2018-03-21. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 19.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden understryker samfällt vikten av den fråga som aktuell 

motion lyfter, samt lämnar som motionssvar föreliggande beskrivning av det 

arbete som genomförs och planeras i verksamheterna.      

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor gymnasiet 

Rektor 4-9 

Rektor F-3 

KS                                        
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§ 32 Dnr 2018-000043 042 

Budgetuppföljning per kvartal 1 2018 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef FOKUS redovisar preliminär budgetuppföljning per kvartal 

1 2018.         

Ekonomer Annika Lännhult och Maria Eriksson deltar i ärendet.       

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-04-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 21.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningschef 

att sammanställa prognos enligt kommunens mall, samt förslag till åtgärder 

inför arbetsutskottets sammanträde 2018-05-08.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS vha 

Ekonomikontoret 

KS                                               
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§ 33 Dnr 2018-000044 600 

Attraktiva och hållbara miljöer för lek och aktivitet - 

lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 besiktigades kommunens lekplatser. Besiktningen visade 

omfattande brister. Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-02-28 att 

minska antalet lekplatser från nära ett trettiotal till 6. I samband med detta 

har den tillgång som förskolors och skolors utemiljöer erbjuder lyfts, och 

frågan om dessas tillgänglighet för allmänheten ställs till FOKUS-nämnden. 

 

Lekplatser gynnar barn och ungas utveckling och bidrar positivt till 

folkhälsan. Förskola och skola har ett kompensatoriskt uppdrag, men helt 

avgörande för folkhälsan är att samhällsmedborgare i alla åldrar erbjuds 

goda förutsättningar för fysisk aktivitet och samvaro. 

 

Förskolornas och skolornas utemiljöer är en tillgång i samhället, inte enbart 

under dagtid. Redan idag nyttjas de i relativt hög omfattning av allmänheten, 

och arbetet med Aktivitetspark Haga har haft samnyttjande som tema. Alla 

berörda verksamheter är positivt inställda till allmänhetens nyttjande. 

 

Förskola och skola-fritids erbjuds kl. 06.00-18.00 skolårets alla dagar. Under 

dessa tider är det nödvändigt att förskolornas och skolornas utemiljöer endast 

används av den verksamhet de är avsedda för. Tiderna därutöver finns inga 

hinder att erbjuda allmänheten tillgång. Möjligen skulle utökat slitage ge 

kostnader för underhåll som kan vara svårt att hävda att den specifika 

verksamheten ska hantera, men sannolikheten för att underhållskostnader 

skulle öka nämnvärt får anses liten.         

 

Beslutsunderlag 

Kommunkanslist tjänsteskrivelse 2018-02-01. 

Medborgardialog med förslag inklusive karta. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-28 § 30.    

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 22.   
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar lämna ovanstående redovisning som sitt svar på 

frågan om allmänhetens tillgång.           

 

Expedieras till 

KS                             
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§ 34 Dnr 2018-000048 005 

Införande av GDPR inom FOKUS-nämndens områden 

Sammanfattning av ärendet 

Inför GDPR:s ikraftträdande 25 maj 2018 iordningställer FOKUS-

förvaltningen en uppdaterad Dokumenthanteringsplan, en generell 

beskrivning av roller och behörigheter i digitala system, en 

systemförteckning över digitala system och ansvarsområden, och 

registerförteckningar för de större register som verksamheterna använder 

(Vklass, Procapita, GSFE, Novaschem m.fl.). Kommunstyrelsen ansvarar för 

de kommungemensamma systemen som Ciceron, Agresso, Medvind och 

mejl- och serversystemen. 

 

Kommunen arbetar över tid med att ta fram kortfattade policyer för viktiga 

områden. Den här vägledningen utgår från den befintliga 

Informationssäkerhetspolicyn samt harmoniserar med de kommande 

policyerna Kommunikationspolicy och Dataskyddspolicy. För att höja allas 

säkerhetsmedvetande genomförs våren 2018 en fortbildningssatsning i 

formen nano-learning, där all personal varje vecka får ett kort mejl för 

fortbildning i informationssäkerhet. 

 

Kommunen arbetar också över tid med att alltid ha aktuella riktlinjer för 

många saker. "Riktlinjer för datoranvändare" är ett exempel på en riktlinje 

som kommer att uppdateras, så fort de 3 ovanstående policyerna är klara. I 

riktlinjerna som tas fram för hela kommunen kommer de områden som tas 

upp i den här allmänna vägledningen senare (2019) att hittas.  

 

Som ett stöd för all personal presenterades mars månad 2018 några viktiga 

utgångspunkter för allas hantering av personuppgifter i en vägledning. 

Denna vägledning har utarbetats med stöd av kommunens Digitaliserings-

strateg. I takt med att allmänna råd och förtydliganden från Datainspektionen 

och SKL publiceras, kommer information löpande att presenteras.      

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS Vägledning GDPR 

FOKUS - Registerförteckning 

FOKUS – Roller och begrepp i digitala system 

FOKUS - Systemförteckning      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 23.      



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 34 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar löpande information 

om det pågående arbetet.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS vha 

Adm. FOKUS-förvaltningen                              



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2018-000049 600 

Dokumenthanteringsplan FOKUS-nämnden - Revidering 

Sammanfattning av ärendet 

För att uppdatera och anpassa FOKUS Dokumenthanteringsplan till GDPR 

påbörjades ett omfattande arbete under 2017. En sista genomgång görs 2018-

04-11 av alla direkt berörda tjänstemän för slutliga justeringar och 

fortbildning. Därefter presenteras den reviderade versionen för beslut i 

FOKUS-nämnden. 

 

För att ha ordning på alla uppgifter och dokument i verksamheterna, åligger 

det varje ansvarig nämnd att besluta om en Dokumenthanteringsplan. 

Föreliggande plan har utarbetats med stor delaktighet från berörda 

verksamheter, och med kompetensstöd. Planen är anpassad till GDPR och 

förberedd för införandet av e-arkiv.      

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-03-27.      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 24.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar fastställa reviderad Dokumenthanteringsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS vha 

Skolhälsovården 

FOKUS administratörer 

Fritid- och kultur/Bibliotek     

Kommunkansliet                               



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2017-000008 041 

Mål- och utvecklingsområden 2018 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

För att utveckla och följa upp verksamheterna inom FOKUS 

verksamhetsområden, antar FOKUS-nämnden nämndsmål i enlighet med 

kommunens styrmodell, och ett antal utvecklingsområden kopplade till de 

nationella mål verksamheterna har att arbeta mot. 

 

FOKUS-nämnden genomför årligen en måldag där nämndens ledamöter och 

FOKUS verksamhetsansvariga samråder kring nämndsmål och 

verksamhetsmål, i syfte att nå en så verksamhetsnära styrning och 

delaktighet som möjligt. 

 

FOKUS-nämnden styr i målarbetet under två rubriker: Kommunala mål, som 

ska matchas med kommunens prioriterade områden, och 

Utvecklingsområden Nationella mål, som beskriver hur nämnden tar sitt 

ansvar för verksamheterna genom att följa upp de nationella uppdragen. 

Kopplat till mål och utvecklingsområden tas beslut om resultatmål/nyckeltal 

som ger nämnden återkoppling på hur utvecklingen ser ut inom de olika 

verksamheterna. 

 

Vid nämndens måldag 2018-04-25 samråder nämnden med verksamhets-

ansvariga för att komma till förslag till utvecklingsområden och 

resultatmål/nyckeltal som ger nämnden återkoppling på hur utvecklingen ser 

ut inom de olika verksamheterna.                     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2018-04-18.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med 

ordföranden sammanställa måldokument för 2018      

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS fvc 

FOKUS-nämndens ordförande                               



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2018-000008 002 

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-04-25 

Sammanfattning av ärendet 

9. Antagningar till SFI, mars 2018.  

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen. 

 

10. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-04-11. 

 

11. Februari 2018 

 Syst. kvalitetsarbete. Färdigställande årsbokslut. 

 MBL enligt kalendarium. 

 Arbetsmiljöfrågor – Arbetsmiljökommitté enligt kalendarium 

 PUL-säkerhetsfrågor – Förberedelse GDPR - Systembehörigheter 

 Delegat: Förvaltningschef FOKUS 

 

12. Mars 2018 

 Skriftliga rutiner klagomål – nya antagna. 

 MBL enligt kalendarium. 

 Arbetsmiljöfrågor – insats Hagaskolan 

 PUL-säkerhetsfrågor – GDPR vägledning, registerförteckning 

 Delegat: Förvaltningschef FOKUS                       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.                          

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 11531  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-04-25 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-03-14 § 19. 

 Organisationsförändring inom ekonomiavdelningen Dals-Eds kommun. 

 

2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-03-28 § 52. 

 Extra statliga medel för flyktingmottagning 2015 – 2016 – redovisning 

av medelstilldelning.   

 

3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-03-28 § 54. 

 Introduktionsprogrammet språkintroduktion Utsikten.  

      

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


