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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden
Plats och tid

Utvecklingscentret, Blå hallen, onsdagen den 22 april 2020 kl. 08.00-12.00.

Beslutande

Ledamöter
Anna Johansson (C), ordförande
Jan-Stefan Karlsson (KD)
Linus Lännhult (M)
Bertil Bergendal (SD)
Erika Martinsson (S)

Övriga närvarande

Anna Andersson, tf förvaltningschef
Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare
Ann-Helen Adler Johannesson, bitr. förvaltningschef § 32
Camilla Wester, bitr. rektor grundskolan § 32
Maria Eriksson, förvaltningsekonom §§ 32, 35
Hans Åkerlundh, rektor vuxenutbildningen § 33

Justerare

Erika Martinsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, torsdagen den 23 april 2020, kl. 15.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Eva-Britt Falander Fröding

Ordförande
Anna Johansson
Justerare
Erika Martinsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

FOKUS-nämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-24

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Eva-Britt Falander Fröding
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden
§ 32

Dnr 2020-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. FVM
2. Skyddsrond FOKUS
3. Rektor förskola
4. Uppföljning lokaler
5. Resursplanering grundskolan - Stratsys
6. Samverkansavtal gymnasiet, förslag
7. Uppdatering händelser med anledning av Corona Covid-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden
§ 33

Dnr 2020-000022 600

Verksamhetsbesök 2020 - Vuxenutbildningen
Sammanfattning av ärendet
Rektor för vuxenutbildningen, KAA- samt skolskjutsansvarig Hans
Åkerlundh besöker nämnden vid dagens sammanträde och informerar bl.a.
om följande:
Vuxenutbildningen:








Stor minskning för SFI (halvering)
Särvux – avslutats juni
Distansarbete har gått mycket bra
Yrkesvux – 16 platser 2020, 10-15 platser för 2021
Riktade åtgärder drabbade branscher
Budget i balans
Kombinationstjänst/uppsägning

KAA 16-20 år
 Stor kommun – egen verksamhet/budget
Liten kommun – samordnar med annan kommunal verksamhet
 I Dals-Ed upptäcks 2-3 individer/termin, ca 1 år på ”listan”
 Nätverk inom SKA – slut december 2019
 Eget nätverk från januari 2020
 Ingår i VI-projektet
Skolskjuts
 Ny direktupphandling (200 000 kr plus/per år fram till 2023
 Annat busskort generellt (undersök alternativ)
 Involverade i ”stödpaket”
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar Hans Åkerlundh för informationen.

Expedieras till
Rektor Vuxenutbildningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22

FOKUS-nämnden
§ 34

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.
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.
FOKUS-nämnden beslutade, 2020-03-25 § 23, att ge FOKUS-förvaltningen i
uppdrag att ta fram följande förslag:
1. riktlinjer för beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk
omsorg,
2. ansökningsunderlag för en vandelsprövning av den eller de som ansöker
om bidrag,
3. rutiner för hur tillsyn utförs och dokumenteras
4. bidragsram för enskild pedagogisk omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden
Forts. § 34
Anna Andersson tf förvaltningschef presenterar föreliggande dokument.
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 § 11.
FOKUS-nämndes protokoll 2020-03-25 § 23.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-08 § 16.
Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-04-16.
Bidragsram för enskild pedagogisk omsorg.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-22 § 19.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att godkänna 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,
● rutiner för hur tillsyn utförs och dokumenteras
● bidragsram för enskild pedagogisk omsorg

Expedieras till
Rektorer förskolan
Tf förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden
§ 35

Dnr 2020-000002 042

Årsredovisning Bokslut 2019
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämndens verksamhetsberättelser och årsbokslut för 2019
behandlas vid nämndens sammanträde 2020-05-20 utifrån ny reviderad
tidplan.
Arbetet med att sammanställa årsbokslutet i siffror är i slutskedet och
redovisas vid dagens sammanträde som ett informationsärende.
Maria Eriksson, förvaltningsekonom och Anna Andersson tf
förvaltningschef informerar om utfallet utifrån föreliggande tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-08 § 17.
Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-04-16.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-22 § 20.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras till
Förvaltningsekonom
Tf förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FOKUS-nämnden
§ 36

Dnr 2020-000042 600

Delegationsbeslut samt beslut om gymnasieluncher i samband
med Coronasituationen Covid-19 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
I samband med Corona-epidemin följer Dals-Eds kommun samt FOKUSförvaltningen och nämnden regeringens och folkhälsomyndighetens (FHM)
rekommendationer. Olika typer av åtgärder som vidtagits är exempelvis
skärpta hygienrutiner, ändrade rutiner för frånvaro i samband med symtom
enligt FHM, distansstudier för gymnasieskolan och vuxenutbildningen mm.
Angående övergång till distansstudier på gymnasiet så beslutades det av
FOKUS nämndsordförande. Fler åtgärder kommer att och kan komma att
behöva vidtas med anledning av situationen kring detta. Flera åtgärder
inryms inom enhetschefs eller förvaltningens område men inte alla områden.
De områden som är aktuella för nämnds- eller delegationsbeslut utifrån vad
vi känner till idag redovisas nedan.
Förslaget är att inte ändra i gällande delegationsordning utan upprätta
separata delegationsbeslut i samband med denna situation.
FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-08 § 21 att
gymnasieungdomarna i Dals-Eds kommun och de som tillhör Utsikten
erbjuds att hämta lunchlåda från kostenheten om detta är möjligt att
distribuera av kostenheten.
Enligt SKR och Skolverket finns inga krav på skolan att erbjuda kostnadsfria
skolmåltider under den period som skolan bedriver distansstudier. Därför är
deras tolkning att huvudmannen inte har skyldighet att erbjuda skolluncher
eller ersätta eleverna för detta. Dock finns det inget som hindrar att huvudmannen frivilligt erbjuder detta.
Andra huvudmän har gjort olika i denna fråga men flera erbjuder numera
lunch till gymnasieungdomar. Gemensamt för de flesta som erbjuder lunch
är att de antingen erbjuder lunch av huvudmannen genom deras kostenhet
eller genom att eleverna kan hämta lunch från någon av restaurangerna i
kommunen
Beslutsunderlag
Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-04-07.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-08 § 18.
Tf förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-04-16.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-22 § 21.
Forts. § 36

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

FOKUS-nämnden

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att ge delegationsbeslut i följande situation om
förskola och fritids stängs:
● Följa gällande delegationsordningen avseende beslut om plats i förskola
och fritids vilket innebär att rektor har rätt att fatta beslut om plats på
förskola eller fritids till barn med vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet få omsorg. Delegationen bör även innefatta
beslut om begäran om intyg och omfattning av plats.
FOKUS-nämnden beslutar att anta följande riktlinjer avseende förskola och
fritids om verksamhet ändras eller stängs med anledning av Corona:
● När verksamheten av anledning enligt ovan stänger verksamhet för de
barn som inte tillhör gruppen med vårdnadshavare som har SHV-tjänster
så föreslås platsen avgiftsbefrias för den tid den är stängd. Om del av
verksamhet kan behöva begränsas med anledning av personalbrist
föreslås platsen avgiftsbefrias för den tid begränsningen gäller.
● Om omsorg blir aktuell på obekväm arbetstid föreslås maxtaxan att
gälla.
● Om vårdnadshavare behöver mer omsorg i samband med denna
situation föreslås inte avgiftsnivån påverkas. Detta gäller under den
period som gäller kring Corona och verksamheten övergår till SHVtjänster.
● I övriga fall föreslås gällande riktlinjer gälla.
FOKUS-nämnden beslutar att:
● Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på lösning för verksamhet
på obekväm arbetstid.
FOKUS-nämnden beslutar vid eventuell förlängning av distansstudier på
gymnasium och vuxenutbildning följande:
● Beslutsrätt av nämndsordföranden i FOKUS-nämnden för eventuell
förlängning av distansstudier på gymnasium och vuxenutbildning utifrån
Folkhälsomyndighetens direktiv.
FOKUS-nämnden beslutar för de som har gymnasieelever med
distansstudier att:
 Ge reduktion av hyresdelen för de elever som saknar inackorderingsbidrag och som kan styrka detta.

Justerandes signatur
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2020-04-22

FOKUS-nämnden
Forts. § 36
FOKUS-nämnden beslutar att erbjuda skollunch till gymnasieungdomar som
har distansstudier under Coronaperioden och som är folkbokförda i Dals-Eds
kommun samt till de elever som studerar på Utsiktens gymnasium enligt
följande:
● Erbjuda skollunch i form av varm lunchlåda med huvudkomponenter
samt salladsburk, ej dryck och bröd. Eleverna hämtar själva sin mat
på Utsiktens gymnasium genom leverans vid entrén alt sidodörr, ej
matsalen.

Expedieras till
Kostchef
Rektor Utsikten
Bitr. rektor Utsikten
KAA-ansvarig
Rektorer förskolan
Rektor F-3
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2020-04-22

FOKUS-nämnden
§ 37

Dnr 2020-000020 600

Övriga frågor - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
 Önskar uppföljning av diskussion (2020-03-15) med kostchef och
förvaltningsekonom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Expedieras till
Kostchef
Förvaltningsekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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FOKUS-nämnden
§ 38

Dnr 2020-000007 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
8. Lotteritillstånd beviljat för Nössemarks Hembygds- och samhällsförening.
Delegat: Handläggare fritid- och kultur.
9. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-04-08.
10. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-04-22.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Justerandes signatur
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FOKUS-nämnden
§ 39

Dnr 13737

Informationsärenden FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2020-03-24 § 21.
Remiss – Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP) för
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-04-01 § 39.
Evenemangsmedel 2020.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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