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§ 54 Dnr 2018-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018 

Sammanfattning av ärendet 

1. Rektorsrekryteringar 

2. Digitalt bibliotek 

3. Telefonnummerbyte kommunen 

4. Skolinspektionsärende 

5. Personalförsörjning 

6. Organisation Hagaskolan – redovisning och fortsatt planering 

7. Beslut Förvaltningsrätten 

8. Beslut Boverket 

9. Informationsmöte Skolinspektionen 

10.  Oktoberdagarna 2018 

11. Arbetsintegrerat lärande AIL 

12. Kostutredning  

13. Tack från årets Edare        

14. Simundervisning uppföljning                                       
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§ 55 Dnr 2016-000099 291 

Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - 

nulägesinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Tidplanen när det gäller Hagaskolans ombyggnad gäller men poängteras att 

det är den 7 augusti som är besiktningsdatum. När det gäller modulerna så är 

de ännu inte sålda. Några visningar är på gång under juni. Den hyrda 

modulen flyttas innan skolstart.                         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare för lokalprojekt grundskola                       
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§ 56 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.  

 

FOKUS-nämnden beslutade 2018-05-23 § 41, att 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 från de olika verksamheterna.  

 

Föreligger förslag till Fritid- och kulturplan 2018-2022.                     

 

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 protokoll 2018-05-23 § 41. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 § 35.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar anta föreliggande förslag till Fritid- och 

kulturplan 2018-2022.                                          

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

Fritid- och kulturförvaltningen 

KS                                                                 
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§ 57 Dnr 2017-000109 600 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller 

riskerar att fara illa - uppföljning  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat om Socialnämnden och FOKUS-

nämnden har säkerställt goda förutsättningar för en ändamålsenlig 

verksamhet avseende arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen var att 

nämnderna delvis säkerställt en ändamålsenlig samverkan.  

Enhetschef för IFO, 1:e socialsekreterare för barn och unga IFO, 

insatskoordinator FOKUS och samordnare för skolutveckling fick därför i 

uppdrag att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att beskriva nuvarande 

samarbetsformer samt hur vi kan stärka samverkan ytterligare.        

 

Beslutsunderlag 

Rutin för samverkan mellan socialförvaltningen och FOKUS-förvaltningen 

kring barn so far illa eller riskerar att fara illa.      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 § 36.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar fastslå föreliggande rutiner.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Socialnämnden 

Kommunens revisorer 

KS för kännedom                                 
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§ 58 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.  
 

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.    

 

Vid samrådsmöte 2018-06-13 lämnades information om ändrade 

förutsättningar i budgetprocessen inför 2019.                     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-16.   

Verksamhetsplan 2019 - FOKUS-nämnden – mål och nyckeltal.   

FOKUS-nämndens protokoll 2018-05-23 § 42. 

Budgetdialog 2018-05-23 för perioden 2019-2021 FOKUS 2019. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 § 37.              

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden inväntar fortsatt information om den förändrade 

budgetprocessen för 2019, samt uppmanar förvaltningschef FOKUS att 

arbeta vidare med tidigare beslut i ärendet.                         

 

 

 

 

Expedieras till 

Fvc FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Vhc Utsikten                                   
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§ 59 Dnr 2018-000004 043 

Taxor och avgifter 2019 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Fritid och kulturverksamheten har återkopplat angående FOKUS-nämndens 

beslut, 2018-05-23 § 43, gällande taxorna för idrottshallarna i foldern ”Taxor 

och avgifter 2019”. Eftersom man upplever ett starkt tryck på uthyrningen av 

bollhallen och idrottshallen på Hagaskolan så har man velat underlätta 

uthyrningen av idrottshallarna på Snörrumskolan och Utsikten genom att ha 

billigare taxor för dessa. De föreslår istället en lägre höjning för dessa två 

hallar för att priset ska stå i relation till storleken i jämförelse med bollhallen.  

 

Ett reviderat förslag till Taxor och avgifter för 2019 föreligger.       

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonom tjänsteskrivelse 2018-06-04.  

Reviderat förslag till Taxor och avgifter 2019, daterat 2018-06-04.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar korrigera tidigare beslut om Taxor och avgifter 

2019 enligt förslag.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF (ersätter beslut 2018-05-23 § 43) 

FOKUS vha 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Ekonomienheten                                        
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§ 60 Dnr 2018-000063 600 

Rutindokument för grundskolans elevhälsoarbete - Barn- och 

elevhälsoplaner 

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 

 

Vid FOKUS-nämndens sammanträde, 2018-05-23, uppdrogs åt samordnare 

skolutveckling och insatskoordinator grundskolan att göra kompletteringar 

utifrån förda diskussioner.      

 

Utsiktens elevhälsoplan hanteras för sig.         

 

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 protokoll 2018-05-23 § 47.      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 § 38.           
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Forts. § 60 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar anta föreliggande planer för barnhälsa resp. 

elevhälsa för grundskolan.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordnare skolutveckling 

Insatskoordinator       

Rektorer grundskola                           
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§ 61 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-nämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08 

lyftes förslaget att bjuda in Föräldraföreningen för dialog i samband med 

nämndens sammanträde i juni. 

 

Föräldraföreningen Hagaskolan representeras vid dagens möte av Ulf 

Zakariasson, Anna Nilsson och Jimmy Sundbom.        

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Föräldraföreningen Hagaskolan. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-05-17. 

FOKUS-nämndens protokoll 2018-05-23 § 51.      

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 § 40.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar föräldraföreningens representanter för visat 

engagemang och värdefull dialog, samt beslutar att återuppta dialogen 

systematiskt som en del i den kommande mötesplaneringen.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Föräldraföreningen Hagaskolan 

Ordförande FOKUS-nämnden                                              
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§ 62 Dnr 2018-000008 002 

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-06-20 

Sammanfattning av ärendet 

15.  Lotteritillstånd beviljat för Edsbygdens SPF. 

 Delegat: Fritid- och kulturassistent. 

 

16. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-06-05.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 63 Dnr 11783  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-06-20 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-05-16 § 42. 

 Budgetuppföljning 2018 – Kvartal 1. 

 

2. Polismyndigheten 

 Underrättelse om beslut till målsägande avs. stöld genom inbrott i skola, 

Hagaskolan  

 

3. Förvaltningsrätten i Göteborg. 

 Dom avs. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) avs. 

skolskjutsöverklagan. 

 

4. Boverket. 

 Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av 

skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. 

 

5. Kommunala Pensionärs- och Handikapprådets protokoll 2018-05-18.

  

6. Arbetsmiljökommitté (AMK) FOKUS. 

 Protokoll från möte 2018-05-29. 

 

7. Polismyndigheten 

 Underrättelse om beslut till målsägande avs. olaga intrång, Hagaskolan. 

  

8. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-06-05 § 98. 

 Introduktionsprogrammet språkintroduktion Utsikten. 

 

9. Skolinspektionen 

 Uppföljning av beslut om skyldigheten att motverka kränkande 

behandling och rätten till utbildning för en elev vid Hagaskolan i Dals-

Eds kommun.                                   

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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