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§ 87 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Bussolycka Snörrumskolan                     

2. Renoveringar på gång 

3. Oroligheter Hagaskolan 

4. Folkhälsoinsatser - ansökningar 

5. Procapita – Tieto Education 

6. Campus Dalsland 

7. Aktivt medarbetarskap 

8. Arbetsmiljöutbildning FOKUS-nämnden 

9. Budget 2021 

10. Behörigheter och måluppfyllelse 

11. Beslut från KS, remiss ”Stärkt barnrättsperspektiv”      

12. Uppsägning av tjänst som rektor i förskolan         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Maria Engström och biträdande rektor Camilla Wester, Hagaskolan 

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

 Nuläge 

- Utmaningar 

- Organisation 

- Elevärenden; individnivå, gruppnivå 

- Elevhälsan-rutiner, uppdrag, förebyggande & främjande 

- Förstelärare  

- Budget-Stratsys, anpassningar 

- Skolinspektionen 

 Framtid 

- Vart ska vi?                                             

 Framgångsfaktorer för skolutveckling 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar Maria och Camilla för informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Hagaskolan 

Bitr. rektor Hagaskolan                                     
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§ 89 Dnr 2019-000003 041 

Måluppfyllelse och behörigheter 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson redovisar måluppfyllelse och behörigheter 

för FOKUS verksamheter. 

Sedan förra läsåret har behörighetsandelen ökat bland personalen i förskolan, 

Hagaskolan och Utsiktens gymnasium. 

 

Behörigheten till gymnasiet har ökat läsåret 2020 och uppnåtts av 83,3% , 

jmf med 2019 då behörigheten till gymnasiet var 81,3%. 

Bland gymnasieleverna läsåret 2020 fick 67% examensbevis, 100% 

gymnasiesärskolebevis, samt att behörigheten efter Introduktionsprogrammet 

IM var 38%.      

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning behörigheter FOKUS verksamheter.                                     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och emotser mer detaljerad 

information avseende hur man planerar att öka behörigheten för fritids 

verksamhet.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor F-3                                           
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§ 90 Dnr 2020-000037 042 

Uppföljning delårsbokslut 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

2020 års delårsbokslut per 31 augusti 2020 redovisades vid FOKUS-nämndens 

sammanträde 23 september 2020. FOKUS-nämnden redovisade då ett 

prognostiserat underskott på -4,197 mkr (se nedan) där de största avvikelserna 

är köp av huvudverksamhet, Snörrumskolan, Hagaskolan och förskolan.  

 

Den större delen av den negativa avvikelsen beror på avsevärt ökade kostnader 

för köp av huvudverksamhet, drygt -2,8 mkr avvikelse mot budget. Stor del av 

detta kommer att bli svårt att hämta igen av övriga förvaltningen under hösten. 

Dessutom är ca 0,9 mkr sjukskrivningskostnader för perioden april-juli, den 

period som regeringen angett som särskilt ansträngd sjukskrivningstid med 

anledning av Corona och därmed kompenserar kommunerna för dessa 

kostnader. Hur mycket av det som tillfaller varje verksamhet är inte fastställt i 

nuläget och redovisas eller räknas därför inte med i prognosen för 

delårsbokslutet.    

 

Nämnden uppdrog vid detta möte åt förvaltningen att inkomma med förslag på 

åtgärder för att komma i balans i de verksamheter som redovisar ett 

prognostiserat underskott 2020.  

De verksamheter som det i första hand gäller är Hagaskolan, Snörrumskolan 

och förskola. När det gäller förskola är den största delen ökade sjuk-

skrivningskostnader i samband med coronapandemin. Arbete pågår med att 

minska sjukskrivningarna i förskolan.  

Gällande Snörrumskolan är det sjukskrivningskostnader samt kostnader för 

barn i behov av särskilt stöd som sticker ut. På grund av pågående 

utredningar av elever i behov av särskilt stöd ser svårigheter i att minska 

kostnader för resurser, men det finns ett litet utrymme för 

förbrukningsmaterial som sannolikt inte kommer att nyttjas fullt ut. 

Avseende Hagaskolan är det vårens för höga kostnader för lärare och 

resurspersoner som är största anledningen till deras prognos. Inför hösten har 

man sänkt kostnaderna för lärarpersonal, så att de ligger mer i nivå med 

budget. Dock har man inte lyckats sänka kostnaderna för resurspersoner, de 

ligger fortfarande 2,05 tjänster över budget. Då 1,6 av dessa tjänster är 

visstidsanställda, så skulle det sannolikt kunna lösa en stor del av 

budgetavvikelsen inför 2021. Det innebär dock troligen stora konsekvenser 

för verksamhetens enskilda elever. Därför upprättas risk- och 

konsekvensanalyser av rektor tillsammans med fackliga representanter.   
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Forts. § 90                                                 

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2020-09-23 § 77. 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-10-06.  

Rektor Hagaskolans riskbedömning inför ändring av verksamheten.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 53.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppmanar samtliga 

verksamheter att vara återhållsamma under hösten avseende personal- och 

övriga kostnader.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS vha                                            
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§ 91 Dnr 2019-000092 600 

Uppföljning - Fria arbetskläder till all personal inom 

barnomsorgen - personal fritids 

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. 

Fritidsverksamheten och personalen beviljades inte arbetskläder i samband med 

detta beslut eftersom det inte bedömdes finnas finansierings-möjligheter.  

 

I samband med FOKUS-nämnden sammaträde 2020-08-26 gavs förvaltningen i 

uppdrag att se över möjligheterna samt finansiering av fria ytterarbetskläder till 

fritidsverksamheten 

Behovet av kläder är ett skalset och regnkläder för att erhålla motsvarande 

uppsättning kläder som förskolans personal har. Idag är det inte likvärdigt 

för personal som arbetar med omsorg om barn i kommunen.  

 

Genom att även bevilja ytterarbetskläder till fritids personal säkerställer man att 

all personal har lika förutsättningar att bedriva undervisning utomhus, att det är 

tydligt för både barn och föräldrar vem som arbetar på fritids när man är ute. 

Vidare minskar risken för smittspridning av virus, bakterier och blodsmitta 

genom att personalen har möjlighet att regelbundet och vid behov tvätta sina 

kläder på fritids.          
 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2020-08-26 § 64. 

FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2020-10-05. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 54.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att inköp av ytterarbetskläder, i form av skal- och 

regnset, får inskaffas till fritidspersonalen till en summa av 40 350 kr i 

enlighet med de inköp som gjorts inom förskoleverksamheten. Inköpet 

beviljas ske under 2021, samt att kostnaden ska inrymmas i budget 2021.                 

 

Expedieras till 

Rektor F-3 

Personalen fritids                                     
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§ 92 Dnr 2020-000082 630 

Syskonförtur i förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Syskon till redan placerade barn bör få förtur att starta på samma förskola 

som sitt syskon. Idag förekommer det att syskon kan få börja på en förskola i 

väntan på en plats på samma förskola som sitt syskon. Inom en kort tid kan 

då barnet få introduceras två gånger på olika förskolor, samt att vårdnads-

havare kan behöva köra runt till olika förskolor för att lämna sina barn vilket 

vi inte tycker är en lämplig lösning för varken barn eller vårdnadshavare. 

 

Om reglerna ändras till syskonförtur får både barn och personal en stabilare 

tillvaro. Barnet behöver inte byta förskola och personalen får en stabilare 

barngrupp. Kvalitet på undervisning kan uppnås i högre utsträckning. 

Vårdnadshavare får bättre förutsättningar att få en fungerande vardags- 

situation som i sin tur kan avspegla sig på barnet.                               

 

Beslutsunderlag 

Förskolans rektorer tjänsteskrivelse 2020-09-28. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 55.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att förskolan i Dals-Eds kommun ska tillämpa 

syskonförtur vid placeringsbeslut på förskolan, under förutsättning att man 

ställt sig i kö minst fyra månader innan önskat datum för placering.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektorer förskolan                                 
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§ 93 Dnr 2020-000083 600 

Stöd till föreningar med anledning av coronapandemin  

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin har snabbt förändrat förutsättningarna för många 

föreningar i Dals-Ed. Utbrottet börjar i februari 2020 och pågår fortfarande 

under hösten 2020. Det är i nuläget svårt att se slutet på pandemin och vilka 

ekonomiska konsekvenser det får för våra föreningar framöver.    

Kultur- och fritidschef fick i uppdrag av krisledningsgruppen att skicka ut en 

enkät till föreningarna på grund av coronapandemin, enkäten har därefter 

sammanställts. Några föreningar har inte påverkats märkbart ekonomiskt, 

eftersom de inte har fasta kostnader som ska finansieras. Andra föreningar 

har det svårare beroende på fasta kostnader även när verksamheten har legat 

nere eller gått på sparlåga.  

Reumatikerföreningen i Dals-Ed har inkommit med en fråga till kommunen 

om det finns någon möjlighet till hjälp med hyran.  

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutade, 2020-09-23 § 136, att remittera 

ärendet till FOKUS-nämnden och socialnämnden med en uppmaning om att 

inkomma med en redogörelse enligt ovan kommer fram till att lyfta frågan 

om hyreslättnader till socialnämnden och FOKUS-nämnden för att på så sätt 

få en uppfattning om det totala åtagandet som kommunen gjort under 

Coronapandemin.  

Frågeställningen till förvaltningarna är således på vilket sätt nämnderna har 

bistått föreningarna under pandemin, vad man planerar framåt och eventuella 

kommande åtgärder.             

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-09-23 § 136. 

Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse2 020-09-11. 

Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse 2020-10-06.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 56.                 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kultur att skicka ut en uppföljande 

enkät till samtliga föreningar i kommunen för att få in uppgifter om hur 

coronapandemin har påverkat deras verksamhet och ekonomi m.m.           

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

Handläggare fritid- och kultur                   
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§ 94 Dnr 2020-000084 003 

Personalföreträdare i nämnderna - revidering av 

gemensamma reglementesbestämmelser för Dals-Eds 

kommuns nämnder 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i kommunen 

finns i kommunallagen 7 kapitel 10 – 19 §§. Grundläggande är att närvaro-

rätten gäller vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen.  

Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. 

Närvarorätten gäller inte i utskott, revisionsnämnd, förtroendenämnder, 

valnämnd eller överförmyndarnämnd. Även om personalföreträdarna utses av 

arbetstagarorganisationerna så representerar de inte dessa. Det är därför en 

förutsättning för att närvarorätten ska kunna utövas, att arbetstagarorgani-

sationerna kommer överens om vilka organisationer som ska utse 

representanterna i den enskilda nämnden. Personalföreträdarna ska fungera som 

ombud för alla medarbetare i kommunen.  

Det finns ingen generell rätt att närvara vid behandlingen av alla ärenden i en 

nämnd utan det gäller de ärenden som ordföranden i nämnden anser rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare. Fackförbundet Kommunal har 

initierat frågan om behovet av personalföreträdare i nämnder och för att 

tydliggöra närvarorätten har föreliggande riktlinjer tagits fram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-23 § 135, att remittera 

förslag till riktlinjer för personalföreträdare i nämnder, till nämnder och HR-

enheten för synpunkter med svar senast till kommunstyrelsens arbetsutskott den 

11 november 2020.                 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder - förslag 2020. 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-09-16.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-09-23 § 135.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-01-07 § 57.          
 

FOKUS-nämndens beslut 
FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till ”Riktlinjer för 

personalföreträdare i nämnder”. 

FOKUS-nämnden anser dock att ett förtydligande behövs avseende 

ersättningsreglerna för de av arbetstagarorganisationerna utsedda 

personalföreträdarna.            

  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                                     
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§ 95 Dnr 2020-000085 630 

Tillsyn Eklanda Gårds Naturdagis 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden ansvarar för tillsyn av fristående pedagogisk omsorg som 

kommunen har godkänt och ger bidrag till (26 kap. 4 § skollagen).  

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 

om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 

andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 

behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäcks vid granskningen (26 kap. 2 § skollagen). Vid tillsynen kontrolleras 

även att verksamheten uppfyller de villkor som gäller för godkännandet eller 

beslutet om rätt till bidrag.  

Kommunen har inte tillsyn över om verksamheterna följer skollagens 

bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.). Skolinspektionen 

ansvarar för denna tillsyn. 

Regelbunden tillsyn genomfördes 2020-09-11 av FOKUS-förvaltningen, Dals-

Eds kommun, av fristående pedagogisk omsorg av verksamheten Eklanda Gårds 

Naturdagis, organisationsnummer 769638-7948.                         

 

Beslutsunderlag 

Protokoll vid tillsyn av Eklanda Gårds Naturdagis 2020-09-11. 

FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2020-10-05. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 58.        
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden godkänner verksamheten Eklanda Gårds Naturdagis i den 

regelbundna tillsynen 2020-09-11, som utfördes av FOKUS-förvaltningen Dals-

Eds kommun, under förutsättning att anmärkningar i tillsynsprotokollet 

avseende lokal och trädgård/lekplats avhjälps samt att anmärkningar i övrigt 

enligt protokollet avhjälps. Beslut fattas enligt 26 kap. 11 § skollagen.      

 

 

 

 

Expedieras till 

Eklanda Gårds Naturdagis 

Rektorer förskolan                                                     
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§ 96 Dnr 2020-000086 600 

Sammanträdesdagar 2021 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för FOKUS-nämndens arbetsutskott och 

FOKUS-nämnden föreligger. 

 

De gemensamma nämndssamråden har i möjligaste mån tagits i beaktande i 

föreliggade förslag till sammanträdesdagar för FOKUS.         

 

Beslutsunderlag 

Underlag för sammanträdesdagar FOKUS-nämnden 2021. 

Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2020-10-06.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-07 § 59.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden godkänner föreliggande förslag till sammanträdesdagar 

för 2021.  

FOKUS-nämnden önskar att man tidigt påbörjar ett gemensamt arbete 

tillsammans med kommunstyrelsen och samtliga nämnder gällande 

fastställande av sammanträdesdagar. Detta för att synkronisera datumen för 

de gemensamma nämndsamråden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

SN 

Kanslienheten 

Ekonomichef 

FOKUS vha 

Hemsidan                           
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§ 97 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

15. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-10-07.   

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 14177  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

1. Sveriges Kommun och Regioner SKR. 

 Cirkulär 20:37 

 Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020.  

 

2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-10-06 § 128. 

 Remiss – Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och 

skolgång (Ds 2020:16). 

 

3. Polisregion Väst. 

 Polisanmälning: 2020-09-28 – Brott mot trafikförordningen, Snörrumsvägen 8.   

     

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


