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§ 100 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

1. Uppdatering Coronasituationen i FOKUS verksamheter   

2. Rekrytering rektor förskolan 

3. Budget 2021        

4. HME-enkäten                                                            
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§ 101 Dnr 2020-000022 600 

Verksamhetsbesök 2020 - Snörrumskolan 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av sjukdom har vi inget deltagande från Snörrumskolan vid dagens 

sammanträde.  

Förvaltningschef Anna Andersson lämnar information om kommande 

särskoleinskrivningar i F-3.   

Förskoleklass - en elev 

Årskurs 1 - fem elever      

Årskurs 3 – eventuellt en elev 

  

Ett förslag till integrerad särskola visas.                      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden fattar inriktningsbeslut om inrättande av integrerad 

särskola vid Snörrumskolan F-3, samt att FOKUS-nämndens arbetsutskott 

tar med frågan vid kommande samrådsmöte.  

 

FOKUS-nämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag till 

Snörrumskolans organisation, där man lyft in den integrerade särskolan som 

en del i verksamheten samt finansiering för denna.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Snörrumskolan 

Förvaltningschef FOKUS         

FOKUS AU 

KSAU    

SNAU                                                                
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§ 102 Dnr 2018-000091 600 

Skolinspektionen – Uppföljning Hagaskolan  

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2019 tillsyn av Hagaskolan 

och fattade beslut för skolenheten den 12 juni 2019.  

 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framgår av 

detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder 

som skickades in den 21 oktober 2019, uppföljningsbesök som gjordes på 

skolenheten den 4-5 februari 2020 och en telefonintervju med Hagaskolans 

rektor den 17 februari 2020. 

 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 

huvudmannen inte avhjälpt samtliga påtalade brister. Skolinspektionen 

förutsätter att huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa de 

brister som kvarstår. Skolinspektionen avslutar tillsynen avseende de brister 

som har avhjälpts. 

 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

Dals-Eds kommun att senast den 16 oktober 2020 vidta åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister.  

 

På grund av den uppkomna Coronasituationen inom FOKUS verksamheter 

har Hagaskolans rektor tillskrivit Skolinspektionen angående begäran om 

förlängd svarstid året ut. Skolinspektionen har godkänt förlängd svarstid 

t.o.m. den 18 december.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse stf förvaltningschef FOKUS 2019-08-07. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-08-14 § 36.   

FOKUS-nämndens protokoll 2019-08-28 § 71. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-09-11 § 42       

Redovisning av åtgärder och handlingsplan efter regelbunden tillsyn 

Hagaskolan åk. 4-9.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden inväntar redovisning av vidtagna åtgärder.        

 

 

Expedieras till 

Rektor Hagaskolan               
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§ 103 Dnr 2019-000096 600 

Revisionsrapport - "Styrning och utveckling av utbildningen" 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har till FOKUS-nämnden översänt revisionsrapporten 

”Styrning och utveckling av utbildningen” för behandling.  

Syftet med granskningen är att bedöma om FOKUS-nämnden vidtar 

tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar godkända betyg. 

Den samlade bedömningen efter genomförd granskning är att FOKUS-

nämnden inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar 

godkända betyg.  

Revisorerna behandlade rapporten på revisionsmötet den 14 oktober och 

beslöt översända den till FOKUS-nämnden med begäran om svar senast den 

15 januari 2020.  

FOKUS-nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-11-20 § 106 att 

uppdra åt förvaltningen att sammanställa en handlingsplan med vidtagna 

åtgärder med anledning av granskningen. 

 

FOKUS-nämnden beslutar 2020-01-15 § 2 att överlämna föreliggande 

handlingsplan som svar på den genomförda granskningen.  

 

Kommunfullmäktige uppdrar 2020-06-17 § 49 åt FOKUS-nämnden att 

redovisa resultatet av åtgärderna i handlingsplanen inför kommunstyrelsen 

under 2020.          

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapporten ”Styrning och utveckling av utbildningen. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-06 § 55. 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-11-20 § 106.   

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 114. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef och tf bitr. förvaltningschef 2020-01-15. 

FOKUS-nämndens protokoll 2020-01-15 § 2 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 § 49.    

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-04 § 63. 

Redovisning förvaltningschef och tf bitr. förvaltningschef 2020-11-11.       
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Forts. § 103     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden godkänner föreliggande redovisning, samt överlämnar 

densamma till kommunstyrelsen.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                           
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§ 104 Dnr 2019-000106 630 

Omsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade 2019-12-04 § 63, att i samband 

med vårens enkätutskick göra förfrågan om behov finns av omsorg på 

obekväm arbetstid. Förskolans rektorer redovisar resultatet av enkätsvaren. 

 
130 svar. 85.4% uppger att behov inte finns.  

- 19 individer uppger att behov finns. 

-  Morgon 05.30-06.00. Sju svar. 

-  Kväll fram till 20.30. Nio svar. 

-  Natt. Tre svar. 

-  Helg. Sju svar. 

 

Längre öppettider innebär en högre kostnad, både fler arbetstimmar och 

dyrare kostnad per timme på grund av obekväm arbetstid för personalen. Det 

blir även en ökad kostnad kring och mat och hantering av mat. Detta skulle 

bli en kostnad som inte ryms i den befintliga budgeten. Det blir svårare att 

planera placering av barnen. Om barnen ska ha flera förskolor eller har 

fritids behöver kommunen ordna transport mellan enheterna.  

 

Det blir oroligt i barngrupperna om barnen behöver byta förskola utifrån 

vårdnadshavarnas arbetstider. På kvällar och helger bedrivs inte förskola 

utan pedagogisk omsorg och då behöver det anställas barnskötare alternativt 

annan outbildad personal för att arbeta dessa tider. Andra kommuner lyfter 

fram svårigheter med att se till att barnen kan fortsätta med sina 

fritidsintressen då de vistas på kvällis och nattis, vilken Barnkonventionen är 

tydliga med att alla barn ska ha rätt till.               

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rektorer förskolan 2020-10-21. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-04 § 62.        
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förskolans rektorer att fortlöpande följa frågan 

om omsorg på obekväm arbetstid genom att i första hand ta upp frågan i 

samband med kommande enkätundersökningar.                       

 

Expedieras till 

Rektorer förskolan           
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§ 105 Dnr 2020-000087 630 

Pooltjänster i förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av timvikarier i förskolan är stort på grund av hög sjukfrånvaro. 

Detta gör att det blir ostabilt och otryggt i barn- och personal- grupperna. Det 

påverkar även kvaliteten på undervisningen då timvikarier inte är tillräckligt 

insatta i förskolans uppdrag. Det är även en stor kostnad för förskolans 

verksamheter. 
 

Med många timvikarier i verksamheten är det svårt att följa den planerade 

undervisningen då det många gånger är olika vikarier som kommer olika 

dagar. Att inte kunna göra det man har planerat och att inte veta vem man 

ska arbeta med skapar stress hos personalen och det blir en sämre kvalitet på 

undervisningen som barnen får. Idag har förskolans personal flera 

kringuppgifter som de måste sköta, som inte ingår i deras grunduppdrag, 

t.ex. beställningar av hygien-artiklar, inköp från apoteket, tvätta sängkläder, 

underhåll av material mm. Dessa arbetsuppgifter skulle kunna utföras av 

poolen och på så sätt ge våra pedagoger större utrymme att utföra sitt 

uppdrag.  
 

Om det finns en pooltjänst på varje förskola ökar vi förutsättningarna till 

stabilare barn- och personalgrupper. Med en fast pooltjänst på förskolan kan 

man snabbt se lösningar i vardagen som kan ge effektiva arbetssätt som i 

längden minskar kostnader för ytterligare timvikarier.  
 

Eftersom poolen kommer att ha en fast placering på en enhet kan den 

personen delta på våra utvecklingsdagar, planeringsmöten och APT vilket 

gör att de blir delaktiga i verksamheten på ett annat sätt än de är idag.           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rektorer förskolan 2020-10-15.    

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-04 § 65.       
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att de pooltjänster som redan i dag finns i 

förskolans verksamheter får en fast placering på varsin förskola, samt att en 

tjänst som barnskötare görs om till pooltjänst.     

 

Expedieras till 

Rektorer förskolan            
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§ 106 Dnr 2020-000089 810 

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans 

motionsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 till kommunen om en 

discgolfbana (frisbeegolf) vid Tavlans motionsområde. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-10-14 § 151 beslutat att 

remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2020-10-29.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-04 § 66.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att bereda ärendet.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef                
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§ 107 Dnr 2020-000090 810 

Medborgarförslag - Skatepark i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-09-16 till kommunen om en 

skatepark i Dals-Ed. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-10-14  

§ 152 beslutat att remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för 

beredning av ärendet.                             

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2020-10-29.        

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 67.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att bereda ärendet.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef         
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§ 108 Dnr 2020-000097 600 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar - 

Uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 

folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har 

fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 

i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som: 

 har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en 

tidpunkt då de inte har skolplikt) 

 inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning  

 inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis 

 inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska: 

 hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret 

 vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina 

studier och fullfölja sin utbildning 

 dokumentera och föra register över de unga som omfattas 
 rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB. 

KAA-ansvarig, Hans Åkerlundh informerar om det aktuella läget i kommunen.  

 

För första halvåret 2020 redovisades en (1) individ. Vid ingången till läsåret 

2020/21 fanns tre (3) individer i åldersspannet 16-20 år utan känd verksamhet.  

 

Information lämnas även om kommunens deltagande i ett två-årigt projekt som 

omfattar ett 15-tal kommuner, samordningsförbund och folkhögskolor i Västra 

Götaland. Projektet går under namnet VI och syftar till att genom möten i 

ögonhöjd bidra till att minska utanförskap i gruppen 15-24 år. I Dals-Ed är de 

lokala insatserna inriktade på en närvarofrämjande kultur.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.         

 

 

Expedieras till 

KAA-ansvarig                   
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§ 109 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 två 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 det 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 enbart satsa 

på nytt program.      

 

Beslutsunderlag 

Rektor Utsikten tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

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

FOKUS-nämndens protokoll 2020-09-23 § 81.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt ordföranden att bjuda in till ett extra 

halvdagsmöte med nämnden, där enbart frågan om Utsiktens framtida 

utbildningar behandlas.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-nämndens ordförande   

Rektor Utsikten 

Förvaltningschef FOKUS                             
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§ 110 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor 2020 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

En trafiksäkerhetsfråga ställs av Larsinge Fahlén (S) till skolskjutsansvarig 

angående skolbussen som går runt Äng. 

- Varför går den åt fel håll? När det blir vinter och snö kommer det 

innebära att eleverna får kliva av bussen rakt in i snödrivan när de 

ska gå av istället för att den stannar vid hållplatserna. 

Skolskjutsansvarig kontaktar representant för Västtrafik.          
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§ 111 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

15. Bidrag – Gesäters IF 

 Bidrag – Eds Atlet 

 Delegat: Fritid- och kulturchef 

 

16. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2020-11-04.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 112 Dnr 14245  

Informationsärenden FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Polisregion Väst. 

 Polisanmälning: 2020-10-07--2020-10-09. 

 Skadegörelse av låda för återlämning av böcker till biblioteket.  

 

2. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2020-10-20 § 70. 

 Socialnämndens sammanträdesdagar 2021.    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


