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Plats och tid Stora Lee, kommunhuset, onsdagen den 25 mars 2020, kl. 08:00-17.00. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), ordförande 

Niklas Johansson (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

Öyvind Höiberg (S) 

Bertil Bergendal (SD) 

  

Övriga närvarande Anna Andersson, tf förvaltningschef 

Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare 

Jimmy Sundbom, kost- och städchef § 19 (via Hangouts Meet) 

Jonas Magnusson, ekonom § 19 

Maria Eriksson, förvaltningsekonom §§ 20-21 

Camilla Wester, bitr. rektor grundskolan § 21 

Jeanette Montgomery, rektor Utsikten § 28 

Sofia Larsson, boendechef Utsikten § 28 

 

  

 

 

Justerare Linus Lännhult 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 26 mars 2020, kl. 15.00. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19-31 

 Eva-Britt Falander Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Linus Lännhult  
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 Eva-Britt Falander Fröding  
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§ 19 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. FOKUS ekonomi gällande kosten 

2. Snörrums förskola - renovering 

3.  Coronaviruset - rutiner 

4. FVM 

5. Gemensamt KoF Dalsland? 

6. Haga förskola 

7. Sjukskrivningstalen inom FOKUS  

8. Matsal Hagaskolan               
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§ 20 Dnr 2019-000003 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Åtgärder för att anpassa budget till budgetramen för 2020 beslutades av 

FOKUS-nämnden under hösten 2019, men trots det visar det sig att det 

fortfarande saknas ytterligare anpassningar för att nå en budget i balans 

enligt budgetramen 2020. Anledningar till detta är bland annat att statsbidrag 

ändrades eller försvann i ett sent skede, samt att gymnasiekostnaderna har 

stigit mer än man tidigare beräknat.  

Sammanfattningsvis bedöms därför ramen för 2020 bli svår att nå om man 

inte vidtar ytterligare åtgärder. Förslag på ytterligare åtgärder presenteras i 

tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06. Den innehåller bland annat förslag på 

ändrade skolkort för gymnasieungdomar, ändrad lokal för en facklig 

organisation, ändrad ram för kompetensutveckling och förbrukningsmaterial 

m.m.                                              

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf förvaltningschef och förvaltningsekonom 2020-01-08. 

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

Tf förvaltningschef tjänsteskrivelse 2020-02-06.   

Skolskjutsansvarig tjänsteskrivelse 2020-03-04 .    

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 8.            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar följande:  

 

- Fr.o.m. läsåret 2020/2021 beviljas gymnasieelever i Dals-Eds 

kommun skolkortet Flerkommun 04-19. Skolskjutsansvarig får i 

uppdrag att utarbeta aktuella riktlinjer. I riktlinjerna ska tydligt 

framgå ”Gymnasieelever från Dals-Ed är berättigade till skolskjuts, 

om avståndet till skolan överstiger 6 km, alternativt 

inackorderingsbidrag för större avstånd till studieorten (80 km)”.  

 

- Minska budget för förbrukningsmaterial med 350 tkr för 2020 med 

plan för återställning 2021.  

 

- Medel för kompetensutveckling minskas med 250 tkr 2020 med plan 

för återställning 2021. 

 

- Uppsägning av extern lokal för facklig expedition. Ersätts med intern 

lösning. 
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Forts. § 20 

 

- Uppsägning av Vuxenutbildningens nuvarande lokaler i Utvecklings-

center inför framtida flytt till Utsiktens gymnasium. 

 

- Indexhöjning av Interkommunala Ersättningar (IKE) Utsiktens 

gymnasium från 2,7% till 3%. 

 

 

 

 

 

 

Jan-Stefan Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet i den del som gäller 

skolkort till gymnasieelever.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS verksamhetsansvariga 

Kommunstyrelsen    

Skolskjutsansvarig                    
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§ 21 Dnr 2020-000037 042 

Budgetuppföljning 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprognosen är inte klar ännu men utifrån bedömningen så är det främst 

Snörrumskolan, Hagaskolan och Utsiktens gymnasium som bedöms ha svårt 

att nå budget i balans 2020.  

Med anledning av detta önskar FOKUS-nämnden ha en dialog med 

verksamhetsansvariga för ovanstående verksamheter i samband med mars 

månads nämndsmöte.  

I samband med denna dialog önskar man diskutera verksamhetens plan för 

åtgärder samt tjänste- och organisationsplanering för kommande läsår. 

Biträdande rektor grundskolan, Camilla Wester, redogör för ärendet.        

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 9.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Hagaskolan 

Rektor Snörrumskolan 

Bitr. rektor grundskolan                     
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§ 22 Dnr 2019-000104 600 

Vänortssamarbete med Cepoy 2020 - Förfrågan om 

skolutbyte  

Sammanfattning av ärendet 

Vid ett besök hos vänorten Cepoy i september 2019 framfördes önskemål 

från Cepoy om ett skolutbyte under kulturveckan i Dals-Ed 2020.  

Skolutbytet önskas med 1-2 klasser i årskurs åtta under pågående skoltid 

samt att Cepoys skolungdomar övernattar hos elever från Hagaskolan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, 2019-11-13 § 216, remitterat ärendet 

till FOKUS-nämnden för en förfrågan om det finns intresse och möjlighet till 

skolutbyte enligt önskemål från Cepoy. Arbetsutskottet önskar återkoppling 

från FOKUS-nämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 

2020.    

  

FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade, 2019-12-04 § 61, att överlämna 

åt rektor Hagaskolan att besluta om planering och genomförande av 

skolutbyte enligt önskemål.  

Rektor Hagaskolan meddelade att det inte finns möjlighet att prioritera och 

organisera detta önskemål just nu. 

 

Den 12 februari 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att åter igen 

remittera ärendet till FOKUS-nämnden för att efterhåra hur nämnden anser 

att man bör gå vidare med önskemålet från Cepoy.  

 

Utifrån tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Anna Andersson 

2020-03-06 är förvaltningens bedömning att Hagaskolan inte kan genomföra 

så stor del av det önskemål som Cepoy framfört, men att eventuellt flera 

verksamheter inom FOKUS-förvaltningen, gärna tillsammans med övriga 

aktörer i kommunen, föreningsliv och kommunens vänortsförening 

tillsammans kan lösa detta. Det som förvaltningen ser som svårast är 

boendefrågan som inte är möjlig att lösa genom elever.         

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2019-11-13 § 216.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-12-04 § 61. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-02-12 § 29. 

Tjänsteskrivelse tf förvaltningschef FOKUS 2020-03-06.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 10.          
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Forts. § 22 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ser ingen möjlighet för Hagaskolan att själva ta en såpass 

stor del av vänortsbesöket, framförallt att åta sig ansvaret för att elever 

övernattar hos elever, då det bygger på hemmens frivillighet.  

 

FOKUS-nämnden ställer sig i övrigt positiv till besöket och kan tillsammans 

med andra aktörer vara en del i det kommande besöket.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen         

Rektor Hagaskolan 

FOKUS verksamhetsansvariga                
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§ 23 Dnr 2019-000107 630 

Pedagogisk omsorg i privat regi 

Sammanfattning av ärendet 

En privat aktör kontaktade FOKUS-förvaltningen hösten 2019 om att hon 

hade en plan att starta pedagogisk omsorg i privat regi på sin gård i Dals-Eds 

kommun. Ärendet föredrogs som informationsärende i nämnden 2019-12-11 

av undertecknad men ytterligare underlag behövdes för att starta ärendet. 

Följande dokument är nu inkomna och bifogas denna tjänsteskrivelse:   

1. Affärsidé (inkommen 200224) 

2. Årsbudget beräknad på 10 barn (inkommen 200224) 

3. Årsbudget beräknad på 15 barn (inkommen 200224)   

Kommunen har inte haft pedagogisk omsorg i privat regi tidigare så därför 

behöver flera delar fastställas av FOKUS-nämnden såsom; riktlinjer för 

vandelsprövning, riktlinjer för tillsyn, ansökningsblankett, bidragsnivå för 

pedagogisk omsorg i privat regi.  

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan 

vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett 

traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. 

Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal. 

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn 

och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera 

barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för 

fortsatt lärande. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera 

verksamheten. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola 

och skolans styrelse om det är en fristående skola. 

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans 

läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. 

Ett villkor för att få rätt till bidrag är att huvudmannen har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet. Det är 

därför viktigt att kommunen i sin lämplighetsprövning av huvudmannen 

även gör en så kallad vandelsprövning av den eller de som ansöker om rätt 

till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

 

Det är viktigt att kommunen regelbundet utövar sin tillsyn av enskilt driven 

pedagogisk omsorg. Kommunen bestämmer intervallen på tillsynen. Syftet 

med tillsynen är att säkerställa barnens rätt till en likvärdig och säker 

pedagogisk omsorg med god kvalitet.  
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Forts. § 23         

 

Beslutsunderlag 

Rektorer i förskolan tjänsteskrivelse 2019-12-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-12-04 § 64. 

Affärsidé (inkommen 200224) 

Årsbudget beräknad på 10 barn (inkommen 200224) 

Årsbudget beräknad på 15 barn (inkommen 200224)   

Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-03-04.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 §             

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att ge FOKUS-förvaltningen i uppdrag att ta fram 

följande: 

 

● riktlinjer för beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk 

omsorg,  

● ansökningsunderlag för en vandelsprövning av den eller de som ansöker 

om bidrag,  

● ta fram rutiner för hur tillsyn utförs och dokumenteras  

● ta fram bidragsram för enskild pedagogisk omsorg 

 

När ovanstående är fastslagna kan beslut fattas kring den enskilda ansökan.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tf förvaltningschef FOKUS 

Rektor förskolan                  
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§ 24 Dnr 2020-000034 212 

Översiktsplan för Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en 

medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen har legat till grund 

för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan, som nu går ut på samråd.  

 

Översiktsplanen bygger på Boverkets ÖP-modell och utgår från fyra 

utvecklingsområden: kompetens, demokrati, plats och miljö. Förslaget 

innebär inga stora förändringar i mark- och vattenanvändningen utan främst 

en effektivisering av redan bebyggda ytor.  

 

Samrådsperioden pågår under perioden 2020-03-03 - 2020-05-10. Förslaget i 

sin helhet finns på kommunens hemsida. 

 

FOKUS-nämnden har möjlighet att inkomma med samrådsyttrande inom 

denna period.            

 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av samrådsförslag. 

Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 12.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom förslaget på Ny översiktsplan för Dals-

Eds kommun 2020-2035 och har inga ytterligare synpunkter, men vill 

poängtera vikten av att hänsyn tas till trafikförhållanden för barn och 

ungdomar på väg till och från skola, samt fritidsaktiviteter och då framhåller 

särskilt gång- och cykelvägar.                 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                 
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§ 25 Dnr 2020-000035 511 

Översyn av parkeringar i centrum 

Sammanfattning av ärendet 

Det har till kommunen framförts önskemål om en översyn av parkeringar i 

centrum.  

 

Inventering av befintliga kommunala parkeringsplatser har gjorts och förslag 

till disponering av dessa föreligger i bifogade beslutsunderlag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-22 § 7 att skicka ut 

föreliggande förslag på samråd till samtliga fastighetsägare och 

näringsidkare inom centrum. Under samrådstiden ska möjlighet ges för 

dialog vid ett tillfälle för öppet-hus. 

 

FOKUS-nämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på den genomförda 

översynen.                       

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 7. 

Tjänsteskrivelse utredare kommunledningskontoret 2020-01-24. 

Inventering fördelning av kommunala parkeringar.    

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2020-03-04. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 13.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av den genomförda översynen av parkeringar 

i centrum och har inget att erinra mot densamma.      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen             
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§ 26 Dnr 2020-000036 880 

Mediepolicy för Dals-Eds bibliotek 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger mediepolicy för Dals-Eds bibliotek. 

Policyn reglerar mycket av det dagliga arbetet vid biblioteket.  

Biblioteket köper kontinuerligt in ny litteratur, tidningar, tid-skrifter m.m. 

Mediepolicyn tar även upp frågor kring gåvor, fjärrlån med mera.        

 

Beslutsunderlag 

Förslag till mediepolicy för Dals-Eds bibliotek 2020-2023. 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2020-03-03.    

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-11 § 14.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden antar föreliggande mediepolicy för Dals-Eds 

bibliotek 2020-2023.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef                                      
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§ 27 Dnr 2020-000043 046 

Begäran om tillstånd att förbruka kapital gällande Christina 

Johanssons fond och Skolsamfonden 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare skrivits till FOKUS-nämnden i ärenden om fonder och man 

tog ett beslut om att begära permutation på de fonder som man förvaltar. 

Handläggningen av frågan fortsatte dock inte efter beslutet.  

Ett antal år har nu hunnit passera, så för att få ett aktuellt och mer 

ändamålsenligt beslut, så tas frågan upp på nytt. 

FOKUS-förvaltningen förvaltar Christina Johanssons fond och 

Skolsamfonden. Fonderna har under ett antal år inte kunnat dela ut några 

medel på grund av att kapitalet inte gett någon avkastning.  

För att kunna verkställa fondernas syfte på ett tillfredsställande sätt bör 

FOKUS-nämnden begära tillstånd hos Länsstyrelsen att få förbruka 

fondernas kapital. Vilket det ges möjlighet till under vissa omständigheter  

i Stiftelselagen 6 kap 5 §, vilka aktuella fonder infriar.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom Jonas Magnusson 2020-03-18.            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt ekonom Jonas Magnusson att för FOKUS-

nämndens räkning begära tillstånd hos Länsstyrelsen, att få förbruka kapital 

för fonderna Christina Johanssons fond (org.nr. 862000-5697) och 

Skolsamfonden (org.nr. 862000-5648).       

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonom Jonas Magnusson   

Länsstyrelsen                
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§ 28 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - Utsiktens gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

Utsiktens rektor Jeanette Montgomery och boendechef Sofia Larsson 

besöker nämnden vid dagens sammanträde och informerar bl.a. om följande:  

 

Utsiktens gymnasium 

 Skolans verksamheter 

 Årets sökbild 

 Ekonomi 

 Utveckling  

 Tillitsbaserat ledarskap 

 Vad jobbar vi med just nu?  

 Utmaningar 

 Ekonomi – Prognos 2020 

 Tankar för framtiden 

 

Utsiktens internatboende 

 Boendets verksamheter 

 Vad jobbar vi med just nu? 

 Utsiktens boende Toppen 

 Utmaningar 

 Ekonomi – Prognos 2020                                                      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar Jeanette Montgomery och Sofia Larsson för 

informationen.     

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Utsikten 

Boendechef Utsikten                       
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§ 29 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor finns vid dagens möte.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

4.  Antagningar till SFI B-kurs februari 2020. 

 Delegat: Rektor vuxenutbildningen 

 

5. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-03-11. 

 

6. Ändrad undervisningsform i gymnasieskolan Dals-Eds kommun 

 Delegat: FOKUS-nämndens ordförande, enl. KL 6:39. 

 

7. Ändrad undervisningsform i för vuxenutbildningen Dals-Eds kommun 

 Delegat: FOKUS-nämndens ordförande, enl. KL 6:39.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 13670  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-02-19 § 1. 

Heltidsresan – projekt för att öka andelen heltidsanställningar. 

 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-02-19 § 5. 

Motion – Fria arbetskläder till all personal inom barnomsorgen. 

 

3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-03-04§ 19. 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun - Bokslut. 

 

4. Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-02-02. 

 

5. Sammanställd översikt process- och mötesplanering Budget/Uppföljning 

2020. 

 

6. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-03-04§ 21. 

Förstudie – Gemensam vuxenutbildning i Dalsland.               

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


