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§ 73 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Skadad konst på Edsgärdet 

2. Klotter/Nedskräpning Hagaskolan och Snörrumskolan 

3. Besiktningsuppföljningar förskolan 

4. Miljökontorets beslut ang. Corona 

5. Sjukfrånvaro i FOKUS                      
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§ 74 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - Utsiktens Gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för Utsiktens gymnasium Jeanette Montgomery och Utsiktens 

boendechef Sofia Larsson, besöker nämnden vid dagens sammanträde och 

informerar.   

Skola: 

Var står vi idag? 

 Elever  

 Personal 

 Skolutveckling 

 Ekonomi 

 Framtid 

 

Boende: 

- Vilka verksamheter? 

 Internaten Almen och Furan     

 Internatboendet Toppen      

 Vad jobbar vi med just nu? 

 Utmaningar 

 Ekonomi – prognos 2020                             

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar Jeanette och Sofia för informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Utsikten  

Boendechef Utsikten                          
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§ 75 Dnr 2020-000003 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsförutsättningarna inför budget 2021 och plan 2022-2023 innebär 

fortsatta utmaningar för att få kommunens ekonomi i balans. Från budget-

beredningens sida är bedömningen att kommunen inte kommer att kunna nå 

önskad effekt inom de tre nyttoperspektiven med nuvarande decentraliserade 

arbetssätt, där nämnderna själva arbetar med ekonomi- och verksamhets-

styrningen utifrån givna ramar. En gemensam dialog kring behov och 

möjligheter krävs. Med stöd av gällande styrprinciper införs därför ett nytt 

arbetssätt, med en mer systematisk process kring ekonomi- och verksamhets-

styrning utifrån en strukturerad dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, 

samt ett uppdrag till nämnderna att arbeta på motsvarande sätt med 

respektive förvaltning. Detta arbetssätt ligger i linje med den nya 

tillitsbaserade styrmodellen och innebär ett kommunövergripande samarbete 

kring de stora utmaningarna.   

FOKUS-nämnden och förvaltningen har fått en inkommande tjänsteskrivelse 

avseende Planeringsförutsättningar budget 2021, plan 2022-2023 på remiss 

där efterfrågat remissvar önskas på följande frågor, senast 7 oktober.   

1. Om nämnden är enig med budgetberedningens helhetsbedömning av läget 

och behov av ett nytt arbetssätt enligt ovan.   

2. I vilken turordning nämndens verksamheter ska prioriteras för genom-

lysning/analys och hur detta ska presenteras för budgetberedningen.   

3. Hur nämnd/förvaltning tänker att analys- och dialogarbetet ska bedrivas 

år 2021 i syfte att förklara verksamheternas kostnadsnivåer i förhållande 

till ambition och arbetssätt samt beskriva om och i så fall hur 

ambition/arbetssätt kan anpassas till en lägre kostnadsnivå.   

4. Hur ska nämnd/förvaltning säkerställa att analys- och dialogarbetet 

“präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 

beaktas vid alla beslut som fattas”.     

 

Förvaltningschef Anna Andersson presenterar förslag till remissvar.          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef och kommunchef 2020-09-02. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-09-04.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 44.     
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Forts. § 75          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse och lämnar 

densamma som sitt remissvar.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

Ekonomichef 

Fvc FOKUS 

Vha FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS                         
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§ 76 Dnr 2020-000004 043 

Taxor och avgifter 2021 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden uppdrog, 2020-08-26 § 65, 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.    

 

Fritid- och kulturchefen har, efter att gjort en jämförelse med närliggande 

kommuner, konstaterat att Dals-Ed ligger högst med sina avgifter.      

 

I samband med att Utsiktens rektor presenterar det aktuella läget i 

verksamheten lämnas en detaljerad nivåbeskrivning avseende 

interkommunal ersättning IKE för gymnasiesärskolan. Särskilt informeras 

om utökning med en nivå gällande det Individuella programmet, som i och 

med detta får tre beloppsnivåer. Denna nivån ligger mellan de två tidigare 

gällande nivåerna.        

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2020-08-26 § 65.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 45.    

Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse 2020-09-11.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att inför år 2021 låta kulturskoleavgifterna 

kvarstå oförändrade, samt uppdrar åt fritid- och kulturchefen att inför 

kommande år se över avgifterna, så att eventuella regleringar görs.  

 

FOKUS-nämnden tackar Utsiktens rektor för den utförliga presentationen av 

prisnivåer för interkommunal ersättning IKE för gymnasiesärskolan, samt 

beslutar godkänna nivåbeskrivningarna, samt att Individuella programmet 

utökas med en beloppsnivå, till sammanlagt tre nivåer.                 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

Rektor Utsikten 

Förvaltningsekonom FOKUS             
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§ 77 Dnr 2020-000037 042 

Delårsbokslut-Verksamhetsberättelser tertial 2 2020 - 

FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har under våren 2020 präglats mycket av Coronapandemin 

och den kommer sannolikt att påverka oss under lång tid framöver. Dock är 

bedömningen att verksamheterna trots anpassningar har hållit en så bra 

kvalitet som har varit möjlig i detta.  

 

Ekonomikraschen och bytet till det nya ekonomisystemet har påverkat våra 

möjligheter att ha koll på ekonomin fullt ut.  

  

Resultatet av delårsbokslutet visar ett underskott som redovisas per 

verksamhet under driftsredovisning i verksamhetsberättelsen för FOKUS-

nämnden. Sammanfattningsvis är de främsta orsakerna lägre statsbidrags-

intäkter, ökade IKE-kostnader (förskola, grundskola och gymnasium), 

placeringar som är svåra att påverka samt höga personal-kostnader. Åtgärder 

har dock vidtagits för att arbeta för budget i balans men det har inte varit 

tillräckligt. Fortsatta åtgärder i form av bl.a. återhållsamhet av inköp och 

insättande av vikarier kan komma att bli aktuellt under hösten 2020.  

En sammanfattande bedömning av arbetet med kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål är att verksamheterna inom FOKUS håller god kvalitet. 

Detta bekräftas inom olika områden i förvaltningen. Bland annat har 

meritvärdet för elever i åk 9 ökat detta läsår jämfört med tidigare år.  

 

Den slutliga prognosen för tertial 2 kan dock inte presenteras vid dagens 

sammanträde, då deadline för delårsbokslutet är dagens datum.  

 

Förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson 

informerar.              

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - FOKUS-nämnden 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Fritid- och kulturchef 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Förskolechef  

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Rektor Snörrumskolan 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Rektor Hagaskolan 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Rektor Utsikten, pedagogisk 

verksamhet 
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Forts § 77  

 

 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Chef boende med särskild service 

Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 - Rektor Vuxenutbildningen  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 43.   

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-09-17.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt grundskolan och förskolans rektorer att se över 

sina resurser och åtgärder i övrigt, i syfte att komma i balans i samband med 

årsbokslutet 2020.   

 

FOKUS-nämnder uppdrar åt samtliga verksamheter att vara återhållsamma 

under hösten avseende personal- och övriga kostnader, samt att se över 

ytterligare möjligheter till effektiviseringar och återkomma med dessa med 

riks- och konsekvensanalyser.      
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KS 

Ekonomichef 

Fvc FOKUS 

Vha FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS         
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§ 78 Dnr 2020-000043 046 

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen förbruka 

stiftelsens/fondens tillgångar - Komplettering   

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden beslutade, 2020-03-25 § 27, att uppdra åt ekonom Jonas 

Magnusson att för FOKUS-nämndens räkning begära tillstånd hos 

Länsstyrelsen, att få förbruka kapital för nedanstående fonder, då bristen på 

avkastning gjort att man under ett antal år inte kunnat göra några 

utdelningar. Länsstyrelsen har begärt komplettering om hur förvaltaren 

tänker använda tillgångarna om tillstånd beviljas.    

  

Aktuella fonder:  

Christina Johanssons fond (org.nr. 862000-5697)   

Ändamål: Avkastningen skall vart annat år som uppmuntran eller belöning 

tilldelas någon skolyngling eller skolflicka som ämnar fortsätta studierna vid 

avgången för grundskolan.  

  

Skolsamfonden (org.nr. 862000-5648) 

Ändamål: Disponibel avkastning skall användas inom den obligatoriska 

skolan i Dals-Eds kommun till belöning eller uppmuntran åt elev som visar 

god kamratanda eller berömvärd flit samt till stipendier för fortsatt 

utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom 2020-09-15.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att, vid beviljande av ansökan, låta Christina 

Johanssons fond och Skolsamfonden arbeta vidare enligt sina fastställda 

ändamål, enligt ovan.      

 

 

 

Expedieras till 

Ekonom 

Länsstyrelsen 

Förvaltningsekonom FOKUS         
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§ 79 Dnr 2020-000069 623 

Inkommen skrivelse angående busskort för elever i åk 4 och 5 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit till FOKUS-nämnden där man önskar att elever i 

årskurs 4 och 5 kan få åka buss till skolan. Man hänvisar i skrivelsen till en 

rekommendation som säger att man är redo för att cykla i trafiken först vid 

12 års ålder.      

 

I Dals-Eds skolskjutsreglemente anges de avståndsgränser som finns för rätt 

till fri skolskjuts. De är följande:  

Förskoleklass till årskurs 3 2 km  

Årskurs 4 till årskurs 6  3 km  

Årskurs 7 till årskurs 9  4 km  

Ovanstående gränser är de mest förekommande i andra kommuner. 

 

De nuvarande gränserna innebär att det blir en förändring för skolelever som 

börjar årskurs 4, främst på Äng. När eleverna går i årskurs 3 på Hagaskolan 

åker de buss, för att i årskurs 4 inte längre berättigas till det.  

 

Vid läsårsstarten upplever flera vårdnadshavare att det är ett stort steg för 

eleverna i årskurs 4 att gå eller kanske cykla till skolan, främst ur 

säkerhetsskäl.  

 

En förändring av avståndsgränserna, som innebär att fler elever är 

berättigade till skolskjuts, medför utökad kostnad för skolkort, men 

eventuellt även utökning av antalet fordon.  

  

Det finns idag möjlighet för vårdnadshavare att köpa biljett/busskort med 

ordinarie skolskjuts, dock med påstigning vid Snörrumskolan.  

 

Arbetsutskottet diskuterar hur man på ett lämpligt sätt skulle kunna öka 

säkerheten av elevernas cykelväg med bl.a. kompletterande skyltning, 

farthinder, övergångsställen m.m.        

 

Beslutsunderlag 

Inkommen skrivelse. 

Skolskjutsansvarig tjänsteskrivelse 2020-09-04. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 47.    
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Forts. § 79                   

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt skolskjutsansvarig att utreda frågan om säker 

skolväg tillsammans med berörda myndigheter.               
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Skolskjutsansvarig                    
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§ 80 Dnr 2020-000072 612 

Boendestipendium - Utsiktens gymnasium, Almen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag har inkommit från Utsiktens gymnasium att införa ett 

boendestipendium för elever som ansökt om inackorderingsbidrag och fått 

avslag från sin hemkommun eller som har gjort en överklagan, där eleven 

kan påvisa särskilda skäl och denna överklagan har avslagits av hem-

kommunen.                     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rektor Utsikten 2020-09-08 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 48.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt Utsiktens rektor och boendechef att inkomma 

med kompletterande uppgifter om stöd i enlighet med gällande lagstiftning 

(KL), samt finansiering och omvärldsbevakning.                    
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Rektor Utsikten         

Boendechef                    
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§ 81 Dnr 2020-000073 612 

Utbildningar - Utsiktens gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

Utsikten har bedrivit turismutbildning sedan 1996 och har de senaste två 

åren ett sviktande elevunderlag. Årskurs 1 och årskurs 2 har 8 respektive 7 

elever. Eleverna kommer främst från Sverige men på NB går även elever 

från Norge.  

Under tiden med det specialutformade programmet TL var klasserna ofta 30 

elever men när riksintaget försvann och utbildningen blev HT blev klasserna 

mindre och hamnade oftast runt 20 elever. NB-programmet har en högre IKE 

så krävs färre antal elever för att nå budget än tidigare. 

 

Med bakgrund till ovanstående så är frågan om huruvida Utsikten skall 

komplettera sitt programutbud med ytterligare ett program eller satsa enbart 

på nytt program.                     

 

Beslutsunderlag 

Rektor Utsikten tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 49.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt Utsiktens rektor att komplettera utredningen 

med följande frågeställningar:  

- Vad händer vid eventuell nedläggning?  

- Vad har vi råd med?  

- Bedriva nuvarande utbildning och se över innehållet för att matcha nytt 

IKE.  

- Fortsätta rekrytering - Antal elever för att fortsätta?  

- Se över för att erbjuda nytt program.  

- När ta beslut om eventuell nedläggning?  

- Omvärldsbevakning med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens 

behov.       

 

 

Expedieras till 

Rektor Utsikten         
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§ 82 Dnr 2020-000074 600 

Lokaluppföljning - Stallbacken 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare Henrik Jonsson har på nämndens begäran bjudits in för 

att informera angående skötsel-, underhåll- och investeringsplan gällande 

Stallbacken. 

 

Information lämnas om Stallbacken, bollhallen samt tidplan för ombygg-

nationen av Hagaskolans skolkök, som enligt planen ska komma igång i 

februari 2021.        

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-09 § 50.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.       
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Fastighetsförvaltare                 
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§ 83 Dnr 2020-000075 630 

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem - 

Revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolans rektorer har gjort en översyn av dokumentet ”Regler och avgifter 

för förskoleverksamhet och fritidshem”.  

Då det ganska nyligen gjordes en omfattande revidering, konstateras det att 

inga nya revideringar är aktuella.           

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2020-09-09 § 46.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen och finner att ingen 

revidering för närvarande är aktuell.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektorer förskolan 

Rektor F-3      



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

 Bjuda in trygghetssamordnare Fredrik Andersson för att lämna 

information om vidtagna och planerade åtgärder som gjorts och 

eventuellt kommer att göras utifrån den trafiksäkerhetsutredning som 

har gjorts.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Trygghetssamordnare  

Nämndens årshjul                           



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

14. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-09-09.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 14105  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Polisregion Väst 

 Polisanmälningar: 200609-200625 - Nedskräpning/Skadegörelse 

Fågelvägens förskola.  

 

2. Polisregion Väst. 

Polisanmälning: 200825-200826 - Skadegörelse Haga förskola. 

 

3. Polisregion Väst. 

 Polisanmälning: 200826-200827 - Nedskräpning Snörrums förskola.    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


