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§ 51

Dnr 2020-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Resursplaneringsverktyg Stratsys - grundskolan
2. Organisation FLG
3. Statsbidraget för minskade barngrupper upphör
4. Ny budgetberäkning för Hagaskolan
5. Föreningsenkäten
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§ 52

Dnr 2020-000022 600

Verksamhetsbesök 2020 - Fritid- och kultur
Sammanfattning av ärendet
Fritid- och kulturchef Morgan Funevall och handläggare Lena Edman
besöker nämnden vid dagens sammanträde och informerar om följande:





Många olika verksamheter
Ca 30 anställda – 3 heltid resten deltid, timavlönade, kontraktsanställda
Specialkompetenser
Fantastisk personal rakt över!

Biblioteket
 Tillfälligt stängt under pandemin
 Böcker, tidskrifter, dagstidningar, besöksdatorer turistinfo, filmer,
ljudböcker, besök från skolorna. Mötesplats föreningar.
 45878 st besök under 2019
 28553 böcker lånades ut
 2,6 tjänst + 0,75 lönebidrag - 5 medarbetare
 Bibliotek Dalsland
 2307 aktiva låntagare
 MER-öppet 307
 Bidrag från Statens Kulturråd 2019/2020
Konsthallen
 Bra placering i biblioteket
 Ca 11 st utställningar varje år
 Vernissage samt 3-4 veckor utställning
 Lokala konstnärer, konstnärer utifrån
Dalslands Konstnärsförbund
 Fullbokat 2020 samt 2021
Kommunens konstsamling
 444 st konstverk 600 gamla skolplanscher
 16 000 kr/år till inköp av konst
 Lånas ut till kommunala verksamheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 52
Kulturskola
 Startades upp 1975 som musikskola
 År 2000 blev vi Kulturskola med dans och bild
 Drygt 200 elever
 2,6 tjänster inkl. ledningsresurs - 9 medarbetare
 Administrativt stöd från FOKUS-förvaltningen
 Statens Kulturråd


Bild, foto, dans5 åringar, dans gymnasiet, spontanteater

Föräldrarförening
Inträden, fikaförsäljning, sponsring, läger, konsertresor

Ungdomsgården







Öppet 3-4 kvällar varje vecka
1,2 tjänst - 4 medarbetare
Mycket bra lokal
Ca 30 besök i snitt varje kväll
Kulturskolans dans
Utveckling framöver

Grundskolans musik
 Åk 1-9 med 467 elever
 1,2 tjänst - 3 medarbetare
 Kvalificerad musikundervisning
Föreningslivet
Ca 95 idéella föreningar










Justerandes signatur

Driftsbidrag
Bergslätt, Gamla Real, Båthamnen, Tavlan, Bölevallen

Anläggningsbidrag
Ridhuset, bowlingen, Eds SK, Gesäter/Håbol/Nössemarks IF

Kulturbidrag
25-30 st

Aktivitetsbidrag
Bidrag för ungdomsverksamhet

Lokalbidrag
PRO, SPF, Eds Atlet, Bouleklubben

Samlingslokaler
Rävlyckan, Paviljongen Nössemark, Töftedals skola, Bästorp, Anebro, Håbols
Bygdegårdsförening

Enstaka tillfälliga bidrag
Studieförbunden
Ca 8 st samt SISU idrottsutbildare

0,75 tjänst

Utdragsbestyrkande
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Allmänkultur


Årliga evenemang
Valborg, Nationaldag, Kulturvecka, Bokmässa, Kulturskolans konserter, Luciafirande



Övriga kulturella evenemang



Evenmangsmedel



Professionella evenemang, regionen



Ekomuseum Grenseland



0,4 tjänst inkl. ledning

Barnkultur


Samverkan m förskolan & skolan



Professionella föreställningar



Innovatum



Dalslands kanal



Havets hus



Vitlycke



Mårbacka



Nordens Ark



0,2 tjänst - 1 medarbetare

Biografen





Ca 90 filmer per år
12 kontraktsanställda
Filmfestival på Dal
Bidrag från Svenska Filminstutet

Stallbacken
 Uthyrning via fritid- och kultur
 240 sittplatser/Fritt golv
 Samverkan med kommunförråd
 Mycket bokad
 Biograf
 Föreningar
 Skolan

Justerandes signatur
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Kulturskolan
Kommunen i övrigt
Företag
Teknisk utrustning
Renoveringsbehov
Personal

Simskola
 Vecka 27-30
 Vattenvana
 Lära sig simma
 Ta simmärken
 Lilla Lee
 Håbol
 Nössemark
 Töftedal
 2 simlärare samt 2 assistenter
Lovaktiviter
 Sportlovsaktiviteter
 Höstlovsaktiviteter
 Sommarlovsaktiviteter
Kvällsvandringar
 Vandalisering, eldning under fjolåret
 Inleddes 9 september
 2 fritidsledared är beredda i sommar
 KS oförutsedda konto
 Bättre förberedda 2020
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar Morgan Funevall och Lena Edman för
informationen.

Expedieras till
Fritid- och kulturchef
Handläggare fritid- och kultur

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000016 600

Internkontroll, uppföljning 2019 2020 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och
effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En
god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra
former av bedrägligt beteende.
Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern
kontroll" antaget av kommunfullmäktige 2003-11-19 och reviderat i
kommunfullmäktige 2019-06-19. Med de nya anvisningarna knyts
internkontrollen till den nya styrmodellen som antogs av KF 2018-12-12.
Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, som innebär att med rimlig
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
I reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att tillse att det finns en god intern kontroll. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som
grund för sin styrning genomföra en riskanalys av sina verksamheter.
Nämnderna ska varje år anta en plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas
planer med obligatoriska kontrollmoment som omfattar samtliga nämnder.
Redovisning av detta sker i Stratsys enligt uppgjorda tidsplaner och på olika
nivåer.
Beslutsunderlag
Uppföljning internkontrollplan 2019/2020.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-03 § 28.
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FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av uppföljning av Internkontrollplan år 2019
och kvartal 1 2020 och godkänner den under förutsättning att förvaltningen
inkommer med komplettering avseende avtalskontroll och kontroll av
löneunderlag.
FOKUS-nämnden vill särskilt understryka att bristerna kring det
systematiska brandskyddsarbetet måste vara åtgärdade innan skolstarten i
mitten av augusti månad 2020.

Expedieras till
KS
FOKUS-förvaltningen
Förvaltningsekonom FOKUS
Räddningstjänsten
FOKUS vha

Justerandes signatur
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Dnr 2020-000015 600

Internkontroll, plan 2020 2021 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll är primärt ett verktyg med väsentlig betydelse för både den
politiska ledningen och förvaltningen. Syftet är att både säkra en effektiv
förvaltning och att undvika allvarliga fel.
Den interna kontrollen är tvådelad, en redovisningskontroll och en
administrativ kontroll. Redovisningskontroller syftar till att skapa säkerhet i
system och rutiner samt att ge rättvisande räkenskaper. Administrativa
kontroller syftar till att säkerställa effektiv organisation och förvaltning.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020/2021.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-03 § 29.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande förslag till internkontrollplan för
år 2020 och del av 2021 samt att man gärna ser att planen kompletteras med
kontroll av elektroniska fakturor.

Expedieras till
KS
FOKUS-förvaltningen
Förvaltningsekonom FOKUS
FOKUS vha

Justerandes signatur
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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.
När en kommun tar emot en ansökan från enskild huvudman om bidrag för
pedagogisk omsorg, är kommunen, enligt skollagen, skyldig att handlägga
ärendet och fatta ett beslut. Ur ett kvalitetsperspektiv och för att göra det
tydligt för den som ansöker om bidrag, är det viktigt att kommunen är tydlig
med vilka krav som ställs på verksamheten.
FOKUS-nämnden antog och beslutade följande 2020-04-22:
● 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
En ansökan har under tiden kommit in från sökanden, samt de underlag som
behövs för att handlägga ansökan. Dessutom har förvaltningschef och rektor
i förskolan besökt sökanden på plats i den fastighet som hon har för avsikt att
bedriva sin pedagogiska omsorg. Huvudmannen, FOKUS-nämnden, har att
ta ställning till om ansökan godkänns.
Sökanden har, efter att ha tagit del av den beslutade bidragsramen inkommit
med synpunkter med anledning av att hon avser bedriva sin verksamhet i en
fristående lokal. Denna lokal önskar sökanden ersättning för.
Utöver dessa synpunkter har undertecknad och rektor i förskolan gjort
ytterligare en omvärldsspaning av själva bidragsramen då samma ersättning
utgår för barn 1-5 år såväl som för fritidsbarn 6-12 år. Flera kommuner har
olika bidragsramar för dessa två grupper. Båda dessa delar informerades
nämnden om i samband med FOKUS-nämndens möte 2020-05-20.
Nämnden gav då förvaltningschef FOKUS i uppdrag att se över båda delarna
för eventuell omprövning av bidragsramen. FOKUS-nämndens arbetsutskott
fick delegation av FOKUS nämnden att besluta om eventuellt ändrad
bidragsram.

Justerandes signatur
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Av de handlingar som inkommit, besöket och svaren på frågorna i underlaget
framkommer inte något annat än att den bedömning som undertecknad
förvaltningschef och rektor i förskolan, Susanne Kinhult, gör är att ansökan
bör beviljas. Dock saknar den sökande utbildning och erfarenhet så ett tillägg
bör göras om att hon ska anställa personal med pedagogisk kompetens i form
av erfarenhet och utbildning (lägst barnskötarutbildning).
Eventuell ersättning för pedagogisk omsorg i särskild lokal:
I pedagogisk omsorg ingår många olika former av verksamheter, bland
annat:
● En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem.
● En person som bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal.
● En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem
men under del av tiden i en särskild lokal med andra personer.
● Flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
● Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas
hem.
● Flerfamiljslösningar i en särskild lokal.
Eftersom den sökande har för avsikt att bedriva sin verksamhet i särskild
lokal och omkostnader med anledning av detta bedömer undertecknad att
ersättning bör utgå för det. Eftersom kommunen ska arbeta utifrån
likvärdighet bör ersättningen bygga på den beräkning av lokalkostnader som
är beräknad för respektive barn i förskolan, för 2020 är det
11 313 kr/år/barn.
Beslutsunderlag
Rektorer i förskolan tjänsteskrivelse 2019-12-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-12-04 § 64.
Affärsidé (inkommen 2020-02-24).
Årsbudget beräknad på 10 barn (inkommen 2020-02-24).
Årsbudget beräknad på 15 barn (inkommen 2020-02-24).
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 protokoll 2020-04-22 § 34.
Ansökan m.fl. underlag 2020-05Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-05-27.
Bilagor IKE pedagogisk omsorg 1-5 år samt fritidshem 6-12 år.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-03 § 30.
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FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att bevilja ansökan om att starta pedagogisk
omsorg i privat regi i särskild lokal.

Expedieras till
Sökanden
Rektorer förskolan
Förvaltningschef FOKUS
Förvaltningsekonom FOKUS
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§ 56

Dnr 2020-000037 042

Budgetuppföljning per maj 2020 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
2020 års första budgetuppföljning görs per 31 maj 2020 och
presenterades muntligt vid FOKUS-nämndens sammanträde den
17 juni. Prognosen per maj 2020 visar ett underskott med -3,9 mkr.
Budgetuppföljningen är försenad detta år som en följd av att det gamla
ekonomisystemet kraschade i slutet av 2019. Detta medförde att
arbetet med att upprätta årsbokslut för 2019 blev försenat och att
övergången i det nya ekonomisystemet i sin tur försenades.
Att budgetuppföljningen kommer så sent i år kan innebära konsekvenser i
form av att åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av
budgetuppföljningen kan vara svåra att genomföra i tid för att hinna få full
effekt under budgetåret beroende på att 2020-års budget inte har kunnat läsas
in i det nya systemet, så budgetansvariga har inte haft möjlighet att följa sin
budget.
Förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson
informerar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-05-27.
FOKUS-nämndens arbetstutskott protokoll 2020-06-03 § 31.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämndens arbetsutskott tackar för informationen och uppdrar åt
berörda verksamhetsansvariga att vidta åtgärder för att nå budget i balans
samt att inkomma med risk- och konsekvensanalyser avseende de åtgärder
som föreslås.

Expedieras till
KS
Förvaltningsekonom FOKUS
FOKUS vha
Förvaltningschef
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§ 57

Dnr 2020-000054 628

Studie- och yrkesvägledningsplan 2020-2021 - Dals-Eds
kommun
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med Studie och Yrkesvägledning är en del av Dals-Eds kommuns
övergripande uppdrag. Utgångspunkten är att elever i grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning, upplever att de genom utbildningen lär för
livet och att all personal arbetar för att varje elev ska få en helhet och känsla
av sammanhang.
SYV-planen beskriver hur vi aktivt vill arbeta för att vidga elevers/vuxnas
perspektiv och motverka begränsningar samt hur våra verksamheter präglas
av omvärldskunskap och arbetslivsanknytning i alla ämnen genom alla
utbildningsnivåer. Studie- och yrkesvägledningen ingår i kommunens och
enhetens systematiska kvalitetsarbete i syfte att kartlägga, kvalitetssäkra och
utveckla studie- och yrkesvägledningen utifrån individens behov av
vägledning och personalens behov av kompetensutveckling
Undervisning, information, erfarenheter utifrån och vägledningssamtal ska
bilda en helhet för eleverna. Genom att erbjuda en bred repertoar av insatser
och aktiviteter genom samverkan med företrädare för arbetsliv, branscher
och högre utbildning har skolans strategi för studie-och yrkesvägledning
formats som ett kunskapsområde som behandlar frågor om arbetsliv och
samhälle i en vidare mening.
Beslutsunderlag
Tf biträdande förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2020-05-27.
Studie- och yrkesvägledningsplan 2020-2021 - Dals-Eds kommun.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-03 § 32.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande Studie- och yrkesvägledningsplan
2020-2021 för Dals-Eds kommun, med tillägg avs. de studiebesök som är återkommande för samtliga årskurser.

Expedieras till
SYV gymnasiet/gymnasiesärskolan
SYV Vuxenutbildningen
SYV grundskolan
Tf bitr. förvaltningschef FOKUS
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§ 58

Dnr 2020-000055 625

Barnhälsoplan - Förskola 2020-2021 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att verksamheterna ges förutsättningar att nå de nationella målen. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska
ansvaret, samt besluta om sin enhets inre organisation och ansvara för att fördela
resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och behov, i enlighet med
kap. 2, § 10 samt kap. 8, § 9 i Skollagen(2010:800).
Rektor har ansvar för att upprätta en barnhälsoplan för sin enhet varje läsår. I planen
skall beskrivning av planerade och genomförda mål och insatser redovisas. Rektor
har också ansvar för att all personal har kunskap om barnhälsoplanen samt agerar
utifrån den. Förskolepersonal informerar vårdnadshavarna om planen i samband
med introduktion och var den finns på V-klass samt kommunens hemsida.
Barnhälsoplanen är tänkt att utgöra ett stöd för all personal inom förskola, samt
beskriva huvudmannens viljeriktning i barnhälsoarbetet och säkerställa
uppföljningen av verksamheterna.
Planen är framtagen i samarbete med förvaltningsledning, rektorer och personal
från barnhälsan i Dals-Eds kommun. Huvudmannen har det övergripande ansvaret
för att förskolorna har tillräckliga resurser för att kunna ge varje barn det stöd i lek
och lärande som han/hon behöver.
För att få ett underlag till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska
barnhälsoplanen efter utvärdering och revidering inlämnas till förvaltningen i maj
månad, och bidra i kartläggning för fördelningen av resurser och stöd till
förskolorna i deras arbete.

Beslutsunderlag
Tf biträdande förvaltningschefs tjänsteskrivelser 2020-05-27.
Barnhälsan i FOKUS. Barnhälsoplan Förskola 2020-2021 - Dals-Eds
kommun.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-03 § 33.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande Barnhälsoplan Förskola 2020-2021 för
Dals-Eds kommun.

Expedieras till
Rektorer förskolan
Elevhälsa förskolan
Tf bitr. förvaltningschef FOKUS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17

FOKUS-nämnden
§ 59

Dnr 2020-000020 600

Övriga frågor - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
Tf biträdande förvaltningschef Ann-Helen Adler Johannesson presenterar en
sammanställning av kvalitetsuppföljning gällande grundskolans resultat.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att till kommande sammanträde i augusti
återuppta ärendet för mer detaljerad genomgång.

Expedieras till
Tf biträdande förvaltningschef FOKUS
Förvaltningschef FOKUS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17

FOKUS-nämnden
§ 60

Dnr 2020-000007 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
11. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-06-03.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17

FOKUS-nämnden
§ 61

Dnr 13896

Informationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Polisregion Väst.
Kopia av polisanmälan gällande försök till stöld, vid Snörrumsvägen 8A.
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-05-13 § 40.
Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ersättare i Kommunfullmäktige och
ersättare i FOKUS-nämnden.
3. Plan- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-05-13 § 22.
Namngivning av gata – Industriområdet.
4. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-06-03 § 79.
Planeringsmodul för resursplanering i grundskolan – Stratsys.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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