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Övriga närvarande Ann-Helen Adler Johannesson, tf bitr. förvaltningschef 

Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare 
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§ 10 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Skolinspektionens återbesök på Hagaskolan 

2. IKE-listan färdigställd 

3. Heltidsresan 

4. Hållplats Dals-Ed 

5. Nytt PA-system 

6. Ny folkhälsostrategi 2020-2023 

7. Förstelärare 

8. Läsårstider 2020/2021 

9. Kostinfo 

10. Återkoppling PWC  

11. Budgetprocessen - Ny tidplan       

12. Revision upphandling 

13. Pedagogisk omsorg i privat regi      
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§ 11 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - Snörrumskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Snörrumskolans rektor Ing-Marie Arkteg Siljeblad och biträdande rektor 

grundskolan Camilla Wester, speciallärare Karin Larsson och Sofia 

Ljungkvist lärare år 1 Snörrumskolan besöker nämnden vid dagens 

sammanträde och informerar bl.a. om följande:  

 Barn i behov av särskilt stöd (BIBASS) 

 Organisation årkurs 1  

 Statsbidrag från Skolverket/Budget 

 Specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan 

 Individuella utvecklingsplaner 

 Tjänsteplanering i nytt verktyg i Stratsys                        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar Ing-Marie Arkteg Siljeblad, Camilla Wester med 

personal för informationen.      
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Rektor Snörrumskolan 

Bitr. rektor grundskolan  

Sofia Ljungkvist 

Karin Larsson                                                          
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§ 12 Dnr 2019-000108 611 

Ferieanställning i förskoleklass 

Sammanfattning av ärendet 

Hela Läroplanens centrala innehåll ska behandlas under förskoleklassåret 

och med en dag mindre i veckan i Dals Eds kommun innebär det att lärarna 

måste prioritera i sin undervisning hårdare än andra kommuner. Med nya 

läroplanen och läsa, skriva, räkna garantin styrs undervisningen mot vissa 

områden som förskoleklass måste prioritera.  

Förskoleklassen har från och med läsåret 2019/20 att genomföra 

bedömningsstöd i matematik och svenska (kartläggningsmaterial) i 

förskoleklassen. För att kunna använda bedömningsstödet på ett dynamiskt 

sätt i undervisningen kommer det att utföras på höstterminen och 

vårterminen med de elever som inte når målen på höstterminen.  

I jämförelse med andra skolor kommer undervisningen för eleverna i Dals- 

Eds kommun att förtätas och inte ge eleverna tid att utveckla de förmågor 

som skulle vara möjliga med mer tid i förskoleklass. Flera skolor runt om i 

landet har ferieanställda i förskoleklass sedan det blev obligatoriskt.  

Femdagarsvecka i förskoleklass skulle innebära att eleverna har 

undervisning med legitimerad personal alla dagar i veckan. Idag är det både 

förskollärare och fritidspedagoger som arbetar både på morgonen och på 

eftermiddagen. Fredagar är det fritidspedagoger som arbetar.  

FOKUS-nämnden uppdrog, 2019-12-18 § 116, åt tf förvaltningschef FOKUS 

att bjuda in berörda fackliga representanter för allmän diskussion i frågan om 

anställningsform inom FOKUS.   

Tomas Grönlund, Lärarförbundet, rektor Snörrumskolan Ing-Marie Arkteg 

Siljeblad, Johanna Englund och Sara Nyström förskollärare Snörrumskolan 

presenterar förslag till ändrad anställningsform för förskollärare i förskole-

klass utifrån föreliggande tjänsteskrivelse.  

Ändrad anställningsform medför en ökad kostnad om ca 250 tkr/år.                

 

Beslutsunderlag 

Rektor F-3 tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-12-04 § 65.     

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 116.                 
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Forts. § 12 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tar del av informationen, men ser inga ekonomiska 

möjligheter att ändra anställningsform för förskollärare i förskoleklass under 

pågående budgetår.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Snörrumskolan 

Lärarförbundet      

Sara Nyström 

Johanna Englund                                      
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§ 13 Dnr 2019-000115 615 

Dalslandsgemensam vuxenutbildning - Gemensam förstudie  

Sammanfattning av ärendet 

I en tjänsteskrivelse från Bengtsfors kommun, 2019-12-06, föreslås 

Kommunstyrelsen i Dals-Ed att uppdra åt utbildningsförvaltningen, FOKUS, 

att tillsammans med övriga Dalslandskommuner genomföra en förstudie 

kring gemensam vuxenutbildning i Dalsland. 

 

Omfattningen i respektive kommun är inte tillräckligt stor för att täcka det 

breda utbildningsbehov som finns, vilket lett till samverkan under lång tid. 

Vuxenutbildningen i Dalsland bedrivs idag i samtliga kommuner i olika 

omfattning och samverkan sker såväl inom Dalsland som i andra 

konstellationer inom Fyrbodal och utbildningsnätverket V8, vilket innebär 

att graden av samverkan är hög.
1
  

 

Samverkan sker i huvudsak inom utbildningsutbud, personal och för 

gemensam administration av t.ex. Regionalt yrkesvux. För de ämnen/kurser 

där behöriga lärare saknas har Vuxenutbildningarna i Dalsland avtal med 

Hermods, som erbjuder studier på distans. 

 

Traditionen med hög grad av samverkan inom Dalslands vuxenutbildningar 

utgör en god grund för fördjupad samverkan inom fler områden. Främst 

handlar det om att kunna erbjuda behörig personal för så många 

utbildningar/kurser som möjligt. Var och en har för lite utrymme för att 

anställa lärare i matematik och naturorienterande ämnen, där bristen är som 

störst, men det totala utrymmet genererar ett rimligt underlag. Exempel på 

andra områden där vi skulle kunna höja kvalitén avsevärt genom utökad 

samverkan eller gemensam organisation är elevhälsa, specialpedagogik, 

särskild utbildning för vuxna (särvux) och studie-och yrkesvägledning.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bengtsfors kommun 2019-12-06. 

Rektor vuxenutbildningen tjänsteskrivelse 2020-02-11. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 4.      

                                                 
1Nätverk i Dalsland: 

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Åmål (inkl. Vänersborg/Trollhättan) 

Nätverk i Fyrbodal:  

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud (inkl. övriga kommuner inom Fyrbodal) 

Nätverk inom V8:  

Dals-Ed, Färgelanda (inkl. sex kommuner i Bohuslän) 
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Forts. § 13 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Dals-Ed vill ingå i 

en förstudie för att belysa vilka effekter, effektiviseringar och konsekvenser 

en sammanslagning kan få, samt undersöka på vilket sätt en gemensam 

vuxenutbildning kan organiseras.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Rektor vuxenutbildningen               
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§ 14 Dnr 2020-000030 600 

Remiss - Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell 

plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om 

att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när 

en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland 

finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015.  

2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den 

länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. 

Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.  

Anledning till revidering av riktlinjen:  

• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner, med målet att de ska känna 

ett stöd i riktlinjen 

• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar 

• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system 

för att hantera SIP-processen 

• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 

 

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen har tagit fram förslaget. Processledare för arbetet har 

varit länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek.  

 

Förslag till huvudsakliga förändringar i riktlinjen (se bilaga): 

• SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns 

insatser från de båda huvudmännen och den enskilde samtycker 

• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 

• Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde 

inte är känd i verksamheten 

• SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system  

 

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att 

förslaget till riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och 

länets 49 kommuner. Svar till Västkom senast 2020-04-03.      
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Forts. § 14 

 

Beslutsunderlag 

Missiv - Remiss för reviderad riktlinje SIP. 

PM större förändringar 200130. 

PP reviderad riktlinje för SIP i VG 200130. 

Reviderad Riktlinjer SIP 200130. 

Bilaga 1 SIP-processen 200130. 

Bilaga 2 Samtycke 200130. 

Bilaga 3 Kallelse inbjudan 200130. 

Bilaga 4 Samordnad individuell plan. 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 6. 

Tf förvaltningschef FOKUS yttrande 2020-02-19. 

               

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med föreliggande 

förslag.       
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§ 15 Dnr 2019-000003 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden beslutade 2020-01-29 § 6, att ge förvaltningen i uppdrag 

att inkomma med konkreta åtgärder tillsammans med risk- och 

konsekvensanalyser för att nå en budget i balans 2020. 

 

Förvaltningsekonom FOKUS presenterar grundskolans nuvarande 

personalkostnader.  

 

Tillförordnad förvaltningschef Ann-Helen Adler Johannesson informerar om 

att rektorerna i grundskolan just nu arbetar med tjänstefördelningen inför 

läsåret 2020/2021 i ett nytt verktyg i Stratsys.  

 

FOKUS-nämnden beslutade, 2020-01-29 § 6, att till dagens möte bjuda in 

fritid- och kulturchef för att diskutera ungdomsgårdens organisation/form.  

 

Fritid- och kulturchef Morgan Funevall presenterar ungdomsgårdens 

nuvarande organisation 

 

FOKUS-nämnden uppdrog, 2020-01-15 § 3, åt förvaltningen att arbeta 

vidare med och utveckla verksamhetsplanerna, samt återkomma med de 

reviderade verksamhetsplanerna till nämndens sammanträde i februari.  

 

Föreligger reviderade verksamhetsplaner för 2020.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf förvaltningschef och förvaltningsekonom 2020-01-08. 

FOKUS-nämndens protokoll 2020-01-29 § 6. 

Tf förvaltningschef tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Tf förvaltningschef tjänsteskrivelse 2020-02-06.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2012-02-12.       

Verksamhetsplan 2020 FOKUS-nämnden. 

Verksamhetsplan 2020 Chef boende med särskild service. 

Verksamhetsplan 2020 Fritid- och kulturchef. 

Verksamhetsplan 2020 Förskolechef område 1 och 2. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Hagaskolan. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Snörrumskolan. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Utsikten, pedagogisk personal. 

Verksamhetsplan 2020 Rektor Vuxenutbildning.             
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Forts. § 15 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att gå vidare med samtliga 

förslag för fördjupade utredningar samt risk- och konsekvensanalyser.  

 

FOKUS-nämnden beslutar att till nästa sammanträde den 25 mars bjuda in 

grundskolans rektorer för presentation av förslag till ändrad organisation 

inför hösten 2020. 

 

FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att tillsammans med 

representant/er från FOKUS-nämnden och personalen vid ungdomsgården, 

genomföra studiebesök vid ungdomsgårdar i andra kommuner, för att ta del 

av olika organisationsformer, samt att inleda diskussion med Hagaskolans 

rektor för att utreda möjligheten till samordning mellan skola och 

ungdomsgård.  

 

FOKUS-nämnden beslutar godkänna Verksamhetsplaner 2020 i enlighet 

med föreliggande förslag.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Tf biträdande förvaltningschef 

Rektor Hagaskolan 

Rektor Snörrumskolan 

Biträdande rektor grundskolan 

Fritid- och kulturchef 

Kommunstyrelsen                       



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

 Återupptagande av fadderverksamheten inom FOKUS-nämndens 

verksamheter.           
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§ 17 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

2.  Antagningar till SFI B-kurs och OMV utbildningen 

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen 

 

3. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-02-12.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen. 
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§ 18 Dnr 13592  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-02-05 § 2. 

Remiss – Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

 

2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-02-05 § 4. 

Projekt – Hållplats Dals-Ed 

 

3. Protokoll FOKUS Arbetsmiljökommitté 2020-02-13.       
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


