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§ 62 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Sommarinfo               

2. Uppstart personal 

3. Revisionsrapport, protokoll fr. KF 

4. Elevhälsa 

5. Ledningsorganisation grundskolan 

6. Eklanda  

7. Coronasituationen 

 -  Bibliotek, bio, kulturveckan m.m. 

    -  Förskolan, rekommendation 

     -  Skola, skolstart 

     -  Handlingsplaner                 
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§ 63 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för förskolan Anna Rosenberg och Anna Hansson, som är 

tillförordnad rektor under Susanne Kinhults pågående tjänstledighet, besöker 

nämnden vid dagens sammanträde och informerar enligt följande:    

 Nuläge 

 Beläggning 

 Arbetsmiljö 

 Föräldraenkät våren 2020 – Behov av omsorg på obekväm tid         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar Anna R och Anna H för redovisningen.      
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Rektorer förskolan       
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§ 64 Dnr 2019-000092 600 

Uppföljning - Fria arbetskläder till all personal inom 

barnomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden beslutade, 2019-12-18 § 113, att förskolan i ett projekt ska 

köpa in arbetskläder åt all personal samt ett antal vikarieställ till varje 

förskola. Inköpet bestod av en uppsättning regnkläder och en uppsättning 

skalkläder. Personalen fick tillgång till de nya kläderna i slutet av januari 

2020. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i augusti månad göra en 

utvärdering av beslutet. 

 

Riktlinjer för hur man använder och hanterar kläderna är kända hos 

personalen och all förvaring sker på förskolorna. Vid personalbyten har 

kläderna kunna överlåtas till nästa medarbetare, vilket har gjort att nya 

kläder inte behöver köpas in till all ny personal. 

Det har gett en positiv respons från ny personal att de får tillgång till 

arbetskläder och gör oss därmed till en attraktiv arbetsplats. Även vikarier 

uppskattar att det finns kläder att låna.   

  

Det är nu tydligt för både barn och föräldrar vem som arbetar på förskolan 

när man är ute. Förutsättningarna för all personal att bedriva undervisning 

utomhus och i nästan alla väder har nu säkerställts. Fortsatt finns dock behov 

av en varmare vinterjacka, stövlar och vinterskor. Personalen har också 

möjlighet att regelbundet och vid behov tvätta sina kläder på förskolan för att 

minska smittspridning av virus, bakterier och blodsmitta.          

 

Beslutsunderlag 

Förskolans rektorer tjänsteskrivelse 2020-08-06. 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 113.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-08-12 § 36.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att i första hand se över 

möjligheten att komplettera med arbetskläder åt fritidspersonal och som ett 

andra steg komplettera med inköp av vinterkläder för både förskole- och 

fritidspersonal, samt att redovisa möjlig finansiering.      

 

Expedieras till 

Rektorer förskolan 

Rektor Snörrumskolan             
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§ 65 Dnr 2020-000004 043 

Taxor och avgifter 2021 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i budgetprocessen ses FOKUS-nämndens taxor och avgifter över 

årligen. Beslut om eventuella ändringar tas under hösten inför kommande år 

och godkänns i Kommunfullmäktige. Nämnden har att ta ställning till 

eventuella ändringar.      

 

Nämnden diskuterar kulturskoleavgifterna och konstaterade att det var länge 

sedan en reglering gjordes.  

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2021 - FOKUS-nämnden.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-08-12 § 37.         

 

FOKUS-nämndens beslut   

FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att göra en översyn av  

kulturskoleavgifterna inför 2021 med hänvisning till att någon reglering av 

dessa inte gjorts de senaste åren.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till  

Fritid- och kulturchef 

Förvaltningsekonom FOKUS                            
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§ 66 Dnr 2020-000037 042 

Ekonomisk uppföljning 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson 

lämnar övergripande information av FOKUS-nämndens ekonomiska läge. 

Mer detaljerad information kommer i samband med delårsbokslutet.          

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-06-12 § 38.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar kommande 

delårsbokslut, samt uppdrar åt förvaltningschefen i att inkomma med förslag 

till åtgärder vid ett eventuellt underskott.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fvc FOKUS      

Förvaltningsekonom FOKUS             
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§ 67 Dnr 2020-000042 600 

Delegationsbeslut - Handlingsplaner - Informationsdokument 

m.m. med anledning av Coronaviruset Covid-19 - FOKUS-

nämndens verksamheter  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Corona-epidemin följer Dals-Eds kommun samt FOKUS-

förvaltningen och nämnden regeringens och folkhälsomyndighetens (FHM) 

rekommendationer. Olika typer av åtgärder som vidtagits tidigare är 

exempelvis skärpta hygienrutiner, ändrade rutiner för frånvaro i samband 

med symtom enligt FHM, distansstudier för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen under våren mm.  

Vi ser en ökad smittspridning i vår kommun med fler konstaterade fall.  I 

samband med att förskolor, fritids och skolor drar igång på allvar efter 

sommaren behöver vi tänka oss ännu mer för, för att om möjligt minska och 

begränsa smittspridningen. Rutiner ses över och information skickas ut på 

nytt till vårdnadshavare och elever i våra verksamheter.  

När det gäller förskola och fritids har uppdaterad information om läget och 

uppdaterade riktlinjer gått ut till vårdnadshavarna. I denna information 

påmindes det om att barn ska stanna hemma om man har symtom eller är 

sjuk samt att vårdnadshavare inte ska komma till eller besöka fritids om de 

är sjuka och riskerar att smitta andra. Om någon i familjen (föräldrar/syskon) 

visar symtom eller har fått konstaterad Covid-19 så rekommenderar vi att de 

inte lämnar deras barn på fritids eller förskolan. Detta för att om möjligt 

minska smittspridning.  

 

För skolverksamheterna gäller att sedan 15 juni får gymnasie- och 

vuxenutbildning bedrivas i skolans lokaler, därmed är utgångspunkten att 

alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns 

dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta 

om till exempel distansundervisning i någon omfattning eller på annat sätt 

disponera läsåret på ett friare sätt.   

 

Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som 

syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under Coronapandemin. De 

tillfälliga bestämmelserna ger huvudmän en viss flexibilitet att ta beslut om 

sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. 

Det finns möjligheter för huvudmannen att vidta åtgärder om skolan är 

öppen eller om skolan är eller har varit stängd. Dock är dessa ändrade 

tillfälliga bestämmelser nyligen presenterade av riksdag och regering så  
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Forts. § 67 

Dals-Eds kommun har inte hunnit att ställning till om någon av dessa 

bestämmelser ska tillämpas eller inte.   

 

FOKUS-förvaltningen har för avsikt att se över om dessa bestämmelser är 

aktuella att om möjligt använda sig av i vår skolverksamhet, hänsyn kommer 

att tas till den aktuella situationen som råder i vår kommun. Förslag till 

beslut om ändrade riktlinjer utifrån dessa bestämmelser kan komma att 

lämnas till huvudmannen för beslut inom kort.                    

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-08-06.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-06-12 § 39.            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att i första hand fattas beslut av FOKUS-

nämndens arbetsutskott. Vid snabbare beslutshandläggning får FOKUS-

nämndens ordförande delegation att fatta erforderliga beslut.   

 

FOKUS-nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att löpande följa 

upp och bevaka skolskjutsfrågan för gymnasierna, samt att ha en fortsatt 

uppföljning med grundskolans skolskjutsentreprenörer i syfte att bevaka att 

de följer rekommenderade/beslutade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-nämndens arbetsutskott 

FOKUS-nämndens ordförande   

Skolskjutsansvarig              
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§ 68 Dnr 2020-000063 600 

Remiss - Departementspromemorian Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till 

bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess 

och skolgång (Ds 2020:16) 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har lämnat en departementspromemoria på remissrunda 

till bland annat Dals-Eds kommun. I denna föreslås ändringar i olika 

lagstiftningar för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i s.k. 

skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna.  

 

Ändringar föreslås i olika lagstiftningar. Den lagstiftning som FOKUS-

nämnden har fokuserat på är föreslagna ändringar i skollagen (2010:800).  

 

I förslaget anges tydliggörande om att elever som vistas i skyddat boende i 

en annan kommun än i hemkommunen ska ha rätt att dels bli mottagna i en 

skola i den kommun där de vistas, dels fullfölja påbörjad gymnasieutbildning 

eller motsvarande utbildning när de återvänder till hemkommunen. 

 

 I förslaget framgår också att med en kommuns skyldighet att ta emot en elev 

som inte är hemmahörande i kommunen följer en rätt till ersättning från 

elevens hemkommun.              

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-08-06. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-08-12 § 40      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden bedömer förslaget som bra och stärker dessa barns 

rättigheter samt förtydligar respektive huvudmans ansvar. Nämnden har i 

övrigt inga synpunkter på remissen.      

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden                    
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§ 69 Dnr 2020-000065 600 

Årshjul 2020/2021 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson och FOKUS-nämndens ordförande Anna 

Johansson presenterar förslag till årshjul för FOKUS-nämnden.         

 

Beslutsunderlag 

Förslag till årshjul för FOKUS-nämnden. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-08-12 § 41.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till årshjul.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fvc FOKUS 

FOKUS-nämndens ordförande       
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§ 70 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden diskuterar följande: 

 

Bristerna kring det systematiska brandskyddsarbetet    

(FOKUS 2020-06-17 § 53)   

- Det saknas fortfarande brandstegar vid Utsiktens LSS-boende på 

Toppen. 

 

Utemiljön förskolan Haga  

(FOKUS 2020-05-20 § 43) 

- Åtgärder har vidtagits under sommaren. Ett uppföljningsmöte 

angående utemiljön är planerat till fredagen den 28 augusti. 

Redovisning av detta görs vid nästa nämndsammanträde den 23 

september.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Räddningstjänsten 

Fastighetsförvaltare 

Samhällsbyggnadschef 

Rektor förskolan Haga 

Boendechef Utsikten 
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§ 71 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

12. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-07-02. 

 

13. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-08-12.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 72 Dnr 14012  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-06-17 § 45. 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun – Bokslut. 

 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-06-17 § 46. 

Revisionsberättelse för år 2019 – Dal-Eds kommun - Ansvarsfrihet. 

 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-06-17 § 49. 

Revisionsrapport – Styrning och utveckling av utbildningen.         
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


