
 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Tresticklan, kommunhuset, onsdagen den 23 maj 2018 kl 08:00-12.30. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), ordförande 

Linus Lännhult (M) 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Niklas Johansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

  

Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef 

Eva-Britt Fröding, sekreterare 

Hans Åkerlundh, samordnare för lokalprojekt grundskola § 40 

Anna Andersson, verksamhetschef Utsikten § 42 

Maria Eriksson, förvaltningsekonom FOKUS §§ 42-43 

AnnHelen Adler Johannesson, samordnare skolutveckling §§ 42, 47 

Elenor Olsson, insatskoordinator § 47 

Justerare Lars-Inge Fahlén 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 24 maj kl. 09.00. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-53 

 Eva-Britt Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Lars-Inge Fahlén  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24 Datum då anslaget tas ned 2018-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Eva-Britt Fröding  



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 39 Dnr 2018-000001 600 
Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018 ...................................... 3 

§ 40 Dnr 2016-000099 291 
Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - nulägesinformation ...................... 4 

§ 41 Dnr 2017-000093 800 
Fritid- och kulturplan - Dals-Eds kommun 2018-2022 ................................................ 5 

§ 42 Dnr 2018-000003 041 
Budget och mål 2019, plan 2020-2021 ..................................................................... 6 

§ 43 Dnr 2018-000004 043 
Taxor och avgifter 2019 - FOKUS-nämnden ............................................................. 7 

§ 44 Dnr 2018-000042 611 
Stadieindelad timplan för grundskolan ..................................................................... 8 

§ 45 Dnr 2018-000043 042 
Budgetuppföljning per april 2018 - FOKUS-nämnden ................................................ 9 

§ 46 Dnr 2018-000046 600 
Årets Edare 2018 - Nominering och utdelning av pris .............................................. 10 

§ 47 Dnr 2018-000063 600 
Barn- och elevhälsoplaner 2017-2018 .................................................................... 11 

§ 48 Dnr 2018-000064 291 
Fastighetsskötsel - FOKUS-nämnden ..................................................................... 12 

§ 49 Dnr 2018-000069 047 
Statsbidrag för ökad likvärdighet i grundskolan ....................................................... 13 

§ 50 Dnr 2018-000072 005 
Utnämning av dataskyddsombud - FOKUS-nämnden .............................................. 15 

§ 51 Dnr 2018-000071 600 
Skrivelse från Föräldraföreningen Hagaskolan ........................................................ 16 

§ 52 Dnr 2018-000008 002 
Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-05-23 .................................................. 17 

§ 53 Dnr 11663 
Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-05-23 ................................................ 18 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2018-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018 

Sammanfattning av ärendet 

1. Verksamhetsbesök - Snörrumskolans utemiljö 

2. Skolinspektionen - elevärende 

3. Rektorsrekryteringar 

4. Dialogdagen april 

5. Uppföljning Hagaskolan              

6. Dialogdag Skolinspektionen                      
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Diariet                                      
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§ 40 Dnr 2016-000099 291 

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - 

nulägesinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh informerar om 

nuläget gällande pågående ombyggnation av Hagaskolan.                                    

 

Beslutsunderlag 

Fastighets- och verksamhetsutvecklare Claes Hellberg tjänsteskrivelse  

2018-05-11. 

Handbok för internhyra dat. 2016-03-11.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för lokalprojekt grundskola            



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 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 rubrikförslag.         

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 sammanträde 2018-04-25 § 30. 

                          

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar uppdra åt fritid- och kulturchef att till 

arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05 inkomma med en slutlig Fritid- 

och kulturplan 2018-2022, kompletterad med register och bilder.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till  

Fritid- och kulturchef                 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2018-000003 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har lämnat en budgetram för 2019 och planperioden 

2019-2021.  
 

Vid en första bedömning av föreslagna ramar i förhållande till FOKUS-

nämndens ansvarsområden beräknas behovet av anpassningar uppgå till ca 

2 600 100 kr 2019. Till detta kommer ytterligare en dryg miljon i ökade 

kostnader som rör köp av verksamhet.  
 

Vid nämndens sammanträde presenteras beräkningsunderlag av förvaltnings-

ekonom Maria Eriksson, verksamhetschef Anna Andersson och förvaltnings-

chef FOKUS.      
 

En sammanställning av mål och nyckeltal (resultatmål) har upprättats efter 

nämndens dialogdag med verksamhetsansvariga och med anpassning till 

Kommunfullmäktiges antagna Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet, samt de förändringar som skett gällande ansvar för arbetsmiljö-

frågor i kommunen. 
 

Samordningsansvarig skolutveckling AnnHelen Adler Johannesson 

presenterar pågående arbete med en ny styrmodell för kommunen.     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-16.   

Verksamhetsplan 2019 - FOKUS-nämnden – mål och nyckeltal.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen, samt uppdrar åt förvaltnings-

ekonom att utifrån dagens diskussioner göra kompletteringar i beräknings-

underlaget för budget 2019.     

 

FOKUS-nämnden tackar samordnare skolutveckling för presentationen och 

lämnar frågan för beslut till nämndens heldagssammanträde 2018-08-29.      

 

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom 

Verksamhetschef Utsikten 

Samordnare skolutveckling              



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 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.  

 

Ett förslag till Taxor och avgifter 2019 presenterades av förvaltnings-

ekonom Maria Eriksson vid arbetsutskottets sammanträde 2018-05-08. 

Utifrån de diskussioner som då fördes, presenteras idag ett reviderat förslag.         

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Taxor och avgifter 2019.      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-08 § 28. 

Reviderat förslag till Taxor och avgifter 2019.                                    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till Taxor och 

avgifter 2019.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Ekonomienheten 

KF     
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§ 44 Dnr 2018-000042 611 

Stadieindelad timplan för grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. 

Beslutet minskar skolhuvudmännens friutrymme.  

Under våren 2018 har dialog förts gällande förändringar av grundskolans 

timplan i förhållande till regeringens beslut om stadieindelad timplan. 

Verksamheterna har behandlat frågan internt. Ett förslag föreligger som 

ligger i linje med riktlinjer och tidigare dialog.       

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-02-28. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-07 § 15. 

Jämförelse ny timplan med timplan 2017-2018. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11 § 20. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-08 § 29. 

Reviderat förslag timplan. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-16.                     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar anta föreliggande timplan under förutsättning att 

den slutliga beräkningen om 29,2 timmars utökning stämmer.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor grundskola 

SYV grundskola                 
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§ 45 Dnr 2018-000043 042 

Budgetuppföljning per april 2018 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

En prognos är en bedömning av hur kostnaderna förhåller sig till budget på 

helår. Förutsättningar för budgetansvariga kan ändra sig under året, t.ex. med 

förändrat antal barn i verksamheten eller ökade/minskade sjukskrivningar med 

mera. Men bedömningen grundar sig på en sannolik utveckling under året. 

 

Extra komplicerat att göra en prognos blir det då FOKUS har ett stort antal 

externa intäkter som riktas till specifika ändamål. Att bokföra dessa korrekt och 

koppla till kostnader innebär mycket jobb för budgetansvariga och 

ekonomistödet. Dessutom tillkommer nya riktade bidrag som ska hanteras, nu 

senast som en följd av regeringens vårbudget. Detta försvårar prognosarbetet. 

 

Förvaltningschefen redovisar tillkommande statsbidrag och intäkter.        

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-16.         
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar uppföljande 

information om effekten av verksamheternas åtgärder vid nämndens 

sammanträde 2018-08-29.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS verksamhetsansvariga 

Förvaltningschef FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS     

Ekonomienheten                        
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§ 46 Dnr 2018-000046 600 

Årets Edare 2018 - Nominering och utdelning av pris 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden har att utse pristagare till Årets Edare 2018.  

 

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 fem nomineringar inkommit.  

 

Priset utdelas i samband med firandet av Nationaldagen.              

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-02.  

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-08 § 31.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att som Årets Edare 2018 utse Stig Edman som 

nominerats för sitt stora engagemang för Världens Barn.       

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Pristagaren 

Förslagsgivaren 

Fritid- och kulturchef                            
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§ 47 Dnr 2018-000063 600 

Barn- och elevhälsoplaner 2017-2018 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att projektet ”Från utanförskap till innanförskap” startade 

ingick i projektplanen att samordna och se över kartläggningsmaterial och 

rutindokument för att kvalitetssäkra en tydlig ärendegång i våra barn och 

elevhälsoärenden. Det är viktigt att grundskolan i Dals-Ed har samma rutiner 

kring hur t ex skolfrånvaro hanteras och att det finns en gemensam plan för 

när och hur olika typer av insatser sätts in.  

 

Dagens mall för barn- och elevhälsoplan utgår helt ifrån en frihet att utforma 

skolenhetens egen plan under en rad fasta rubriker. För att få samverkan 

mellan skolenheter och mellan förskola-skola-IFO att fungera bättre föreslås 

härmed mer styrande skrivningar i nämndens beslutade ramar för arbetet. 

  

I grundskolans elevhälsoplan beskrivs elevhälsans syfte, mål, kompetenser, 

insatser, hälsofrämjande och förebyggande arbete, projekt, dokumentations-

rutiner och nationella styrdokument. Som bilagor ligger följande rutin-

dokument: 

 

 Händelserapport 

 Utredning av kränkning 

 Frånvarotrappan med stöddokument 

 Rutiner vid elevhälsoärenden                       

 

Beslutsunderlag 

Samordnare skolutveckling tjänsteskrivelse 2018-04-17. 

Barnhälsoplan 2017/2017 Förskola 

Elevhälsoplan 2017/2018 Grundskola  

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-08 § 32.              

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att efter kompletteringar återuppta ärendet vid sitt 

nästa sammanträde 2018-06-20.                      

 

 

Expedieras till 

Samordnare skolutveckling 

Insatskoordinator       

Rektorer grundskola               
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§ 48 Dnr 2018-000064 291 

Fastighetsskötsel - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med den löpande uppföljningen av lokalprojekten inom FOKUS-

nämndens verksamhetsområden har även frågan om fastighetsunderhåll 

diskuterats. I synnerhet har frågan om fastighetsskötsel utomhus hamnat i 

fokus.  

Begreppet ”uppvisningsskick” har använts för att beskriva nivån på insatser i 

fastighetsskötseln, och vikten av en väl efterhållen och ordnad yttre och inre 

miljö bedöms påverka barns och elevers skolmiljö och resultat. 

 

Frågan om kvarvarande sand från vinterns halkbekämpning aktualiseras 

under mötet.                  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-08 § 33.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att bjuda in den nytillträdde driftsledaren för 

kommunförrådet till FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-06-05.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Driftsledare kommunförrådet                 
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§ 49 Dnr 2018-000069 047 

Statsbidrag för ökad likvärdighet i grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av de krav som åligger huvudmannen enligt skollagen är att se till att 

elever erbjuds likvärdiga villkor i sin utbildning. Det betyder att resurser ska 

föras dit de bedöms behövas bäst. I Dals-Eds kommun hanterar FOKUS-

nämnden det genom att ha en central resurs för BIBASS – Barn i behov av 

särskilt stöd. Denna resurs ligger centralt inom FOKUS så att en fördelning 

av exempelvis elevassistent ska kunna fördelas från läsår till läsår till den 

enhet som bedöms ha störst behov. Detta upplägg är godkänt av 

Skolinspektionen 2016 som ett sätt att motsvara de krav som skollagen 

ställer. 

 

I regeringens vårproposition adderades i april 2018 ett statsbidrag till de 

redan befintliga. Statsbidraget heter Statsbidrag för en likvärdig skola, 

hädanefter förkortat Likvärdig skola. Regeringen gör med detta bidrag 

detsamma som varje skolas huvudman ska göra – man fördelar statsbidrag 

till de skolor och huvudmän som anses behöva det mest. 

 

Bidraget grundar sig på en beräkning av socioekonomiska faktorer, och 

denna beräkning genererar en bidragsram. För grundskolan i Dals-Eds 

kommun är bidragsramen för höstterminen 2018 740 000 kr. Om de 

socioekonomiska förutsättningarna ändras till det bättre i kommunen, 

minskar bidragsramen. Detta gör planeringen svårare, då exempelvis 

elevernas resultat i grundskolan tas med i beräkningen, och dessa resultat 

kan variera mycket rent statistiskt i en liten kommun. 

 

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen tilldelat 1 miljard kronor för 

2018, samt föreslagit att det ska finnas 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 

miljarder kronor för 2020. Förändringar av elevantalet och elevernas 

socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan 

göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren. Trots de osäkra faktorer 

som dessa förutsättningar ger, bör en planering för motsvarande tre gånger 

bidragsramen kunna påbörjas för 2019.       

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-04.     
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Forts. § 49 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att rikta statsbidraget Likvärdig skola till 

utökning av 1 speciallärare, 1 socialpedagog och 1 ledningsresurs för 

grundskolan. Förvaltningschefen uppdras inkomma med uppdrags-

beskrivningar och plan för genomförande.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för skolutveckling 

Rektorer grundskola     

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom FOKUS                  
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§ 50 Dnr 2018-000072 005 

Utnämning av dataskyddsombud - FOKUS-nämnden 

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. FOKUS-nämnden 

har tagit beslut om Dokumenthanteringsplan och vägledning GDPR tidigare, 

samt uppdragit åt förvaltningschef FOKUS att löpande informera om det 

pågående arbetet. 

 

Nu har Kommunstyrelsen beslutat utse Dataskyddsombud för kommunen 

och nämnderna, och FOKUS-nämnden har att anta förslag till ombud enligt 

skrivelse.                             

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef tjänsteskrivelse 2018-05-15. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-15.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att i enlighet med föreliggande förslag utse 

Christian Nilsson till Dataskyddsombud.                   

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Christian Nilsson                      
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§ 51 Dnr 2018-000071 600 

Skrivelse från Föräldraföreningen Hagaskolan  

Sammanfattning av ärendet 

2018-05-15 inkom en skrivelse med frågor från Föräldraföreningen 

Hagaskolan. Frågorna rör ett antal olika områden, och tar sikte på att värna 

en god verksamhet. Många av frågorna kan med enkelhet besvaras av 

nämndens ledamöter, men vissa frågor kräver att ordentliga underlag tas 

fram. Redan vid FOKUS arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08 lyftes 

förslaget att bjuda in Föräldraföreningen för dialog i samband med 

nämndens sammanträde i juni.                  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-17.                        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att till 

arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05 sammanställa svar på de aktuella 

frågorna, samt att arbetsutskottet bjuder in till dialog i samband med 

nämndens sammanträde 2018-06-20.                 
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§ 52 Dnr 2018-000008 002 

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-05-23 

Sammanfattning av ärendet 

13. Antagningar till SFI, april 2018.  

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen. 

 

14. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-05-08.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.    
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§ 53 Dnr 11663  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-05-23 

Sammanfattning av ärendet 

1. Arbetsmiljökommitté (AMK) FOKUS. 

 Protokoll från möte 2018-02-13.  

 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:17. 

 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 

 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-04-11 § 29. 

 Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun - Bokslut. 

 

4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-04-11 § 30. 

 Revisionsberättelse för år 2017 – Dals-Eds kommun - Ansvarsfrihet  

 

5. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-04-11 § 32. 

 Revisionsrapport – Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara 

illa. 

 

6. Protokoll från regionfullmäktige 2018-04-10. 

 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen. 

  

7. Polismyndigheten. 

 Underrättelse om stöld genom inbrott - Hagaskolan. 

 

8. Polismyndigheten. 

 Underrättelse om försök till stöld genom inbrott – Snörrumskolan. 

 

9. Polismyndigheten. 

 Underrättelse om stöld genom inbrott – Snörrumskolan. 

 

10. Polismyndigheten. 

 Underrättelse om stöld genom inbrott – paviljongen Hagaskolan. 

 

11. Polismyndigheten. 

 Underrättelse om olaga intrång – bollhallen Hagaskolan.                 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.         

 


