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§ 114 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Uppdatering Coronasituationen i FOKUS verksamheter   

2. Nya Covidregler från FHM 

3. Sökande till tjänster som bitr. förvaltningschef samt rektor förskola 

4. Heltidsresan 

5. Procapita övergår till Tieto Education 

6. Insatsgrupp FOKUS-Soc 

7. Julpresentkort                             
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§ 115 Dnr 2020-000003 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens utvecklingsarbete LEV ska analyser av verksamheterna 

genomföras för att få en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.  

I ”Tidplan för analys- och anpassningsarbetet i FOKUS-förvaltningen med 

målet balans 2023” redovisas förslag på tidsplan av analys område 1, 

grundskolan och IKE gymnasiet.    

Information lämnas angående kommande års budget av förvaltningschef 

Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson.        

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-11-26.         

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 70.  

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-12-11. 

Processplan för arbetet med kostnadsanalyser FOKUS-förvaltningen.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar godkänna föreslagen tidplan för budgetanalys av 

område 1, grundskolan och IKE gymnasiet.   

 

FOKUS-nämnden beslutar att tilldela ram utifrån 2020 års ram till alla 

verksamheter, som utgår från den centralt tilldelade ramen och uppdrar åt 

förvaltningen att inkomma med förslag på åtgärder och risk- och 

konsekvensanalyser för att nå budget i balans i verksamheterna.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS verksamhetsansvariga                                  
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§ 116 Dnr 2020-000105 600 

Kommunens - FOKUS-nämndens - Verksamheternas mål 

2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag finns till Kritiska Kvalitetsfaktorer (KKF) till FOKUS-nämndens 

verksamhetsplan 2021. Dessa Kvalitetsfaktorer föreslås även gälla i samtliga 

FOKUS verksamhetsplaner.   

Till utvecklingsmål föreslås utökad samverkan mellan IFO och FOKUS-

förvaltningen kring barn och unga.      

 

Beslutsunderlag 

Underlag för arbete med verksamhetsplaner 2021. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 71. 

Verksamhetsplan 2021 FOKUS-nämnden.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar godkänna förslag till Kritiska Kvalitetsfaktorer 

(KKF).                                                      
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§ 117 Dnr 2020-000021 623 

Västtrafiks upphandling av trafik med start 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik har inlett processen för upphandling av trafik med trafikstart 2023 

(Åmål, Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Kungälv, Vänersborg, 

Stenungsund, Göteborg).  

Första steg i processen var en förstudie som Västtrafik nu genomfört tillsammans 

med kommunen. Förstudien ska vara färdigställd senast 2,5 år före trafikstarten. 

Västtrafik har nu levererat en Rapport Förstudie daterad 2020-10-16. Efter 

genomförd och levererad förstudie ska kommunen senast inom två månader 

besluta hur man vill gå vidare med sista datum den  

16 december 2020.  

Dals-Eds och flera andra kommuner menar att det krävs mera tid för att utreda 

ärendet, att underlaget inte visar på konsekvenser och har därför i första hand 

ansökt hos Västtrafik att inkomma med svar efter kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 februari 2021, utan att fått gehör.  

En dialog bland berörda parter i Dalsland och Vänersborg har under ledning av 

Fyrbodal genomförts på tjänstemannanivå den 13/11 och man enades om att 

genom Fyrbodal tillskriva Västtrafik med uppmaningen att i första hand få mera 

tid och kompletterande information kring konsekvenserna. 

 

 

Föreslagna förändringar för skoltrafiken  

Utifrån slutsatsen att de allmänna linjerna 760, 761, 764 och 765 är lågfrekventa 

och att de framförallt används av grundskoleelever, är dessa framförallt ett 

kommunalt ansvar.  

Allmänresenärer kommer att hänvisas till närtrafiken. Grundutbudet för Dals-Eds 

kommun enligt landsbygdsutredningen för möjligheten till resor mellan 

kommuner kommer dock fortsättningsvis att säkerställas med linje 700 och 775 

samt tåg som binder samman orten med andra utanför den egna kommunen. 

Förändringen bedöms inte påverka gymnasiependlingen till Bengtsfors, Åmål, 

Uddevalla och Mellerud med linje 700 (byte till 730) och 775.  

 

Nuläge skolskjutstrafik 

Skolskjutstrafiken är uppdelad på flera olika varianter, vilket inte alltid leder till 

flexibilitet, kostnadseffektivitet eller likvärdighet för elever och vårdnadshavare. 

 

Varianterna är: 

 Tidtabellstyrd linjetrafik 4 linjer Öppen 

 Upphandlad linje inom avtalet 1 linje Stängd 

 Direktupphandlad utanför avtalet 1 linje Stängd 

 Egen personal + inhyrt fordon 1 linje Stängd 

 Skoltaxi, upphandling pågår… 1 linje Stängd 

Från 20/21 
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Forts. § 117 

Alternativ för upphandling  
A. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad för elever 

och endast öppen för elever  

B. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. Trafiken är 

inrättad för elever och endast öppen för elever.  

C. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. Trafiken 

är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, men linjen är även 

öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. Västtrafiks allmänna 

resevillkor gäller. 

För alternativ B och C tar Västtrafik ut en årlig administrationsavgift om  

75 000 kr, i ett 10 års avtal ger detta en kostnad för kommunen på 750 000 kr 

samt tillkommer kostnaden för köp av skolkort.  

Slutsats  

Alternativ A  

Vid en egen upphandling av stängd skoltrafik ges kommunen fullt ägande och 

flexibilitet av trafiken, fordonskrav följer minst lagkrav.  

Det kan öppna för fler lokala lösningar, och trafiken kan eventuellt kombineras 

med servicerunda och ev. turer till Tresticklan.  

Kommunen bestämmer avtalslängd och har full flexibilitet tillsammans med 

trafikföretagen i förändringar. Fordon som inte följer Västtrafiks standard får 

inte samutnyttjas med den allmänna trafiken, vilket medför att man inte kan 

köpa färdbevis för skolturerna. Upphandlingen kan genomföras tillsammans 

med övriga Dalsland, eventuella upphandlingskostnader kan tillkomma. Ingen 

Allmäntrafik bedrivs utan allmänheten hänvisas till Närtrafik.  

 

Alternativ B  

Ger kommunen uppdraget till Västtrafik: stängd skoltrafik så kostar det 

75.000kr/år + trafikkostnad i 10 års avtal, i övrigt som alternativ A. Ingen 

Allmäntrafik bedrivs utan allmänheten hänvisas till Närtrafik.  

 

Alternativ C  
Ger kommunen uppdraget till Västtrafik: öppen skoltrafik, gäller att trafiken 

är inrättad för elever och anpassad en skolans behov som idag, allmänresenärer 

får resa med bussarna. Västtrafiks standardkrav gäller.  

Kostnaden är 75 000 kr/år + trafikkostnad + kostnad för skolkort + utrustning i 

bussarna, 10 års avtal. 

 

Kommunens möjligheter till förändringar trafiken är liten och endast möjligt 

vid ordinarie tidtabelljusteringar.  
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Forts. § 117 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 

16/12 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är följande:  

 
1. Vill Dals-Eds kommun att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt 

kommunen?  
 

Om ja, vill Dals-Eds kommun att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ 

eller ’stängd’?        

 

Beslutsunderlag 

Rapport – Förstudie upphandling av skoltrafik Dals-Eds kommun.  

Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan 

för upphandling av skolskjuts. 

Skolskjutsansvarig tjänsteskrivelse 2020-11-30.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 72.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av ärendet och väljer, med hänsyn till att 

väsentlig information saknas i förstudien, att till kommunstyrelsen förorda 

att kommunen väljer att inte anordna Öppen skoltrafik under kommande 

avtalsperiod.  

 

FOKUS-nämnden förordar också att upphandlingen under kommande 

avtalsperiod sker i egen regi, alternativt tillsammans med närliggande 

kommuner.        

 

 

 

 

 

Jan-Stefan Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet och avser att inkomma 

med en skriftlig reservation.                   

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen      

Skolskjutsansvarig       
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§ 118 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.  

 

FOKUS-nämnden behandlade frågan 2020-10-21 och uppdrog då 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.   

 

Efter att enkätsammanställningen gjorts har en rättelse inkommit från 

Ryttarsällskapet där man redovisat att budgeterade intäkter ska vara 

rörelseintäkter och budgeterade kostnader ska vara rörelsekostnader, samt en 

komplettering att Eds FF erhållit ett bidrag om 44 000 kr från Riksidrotts-

förbundet (RF) i omgång två ”Kompensationsstöd för idrottsföreningar 

hösten 2020”.                  
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Forts. § 118 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-09-23 § 136. 

Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse 2020-09-11. 

Fritid- och kulturchef tjänsteskrivelse 2020-10-06.   

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

FOKUS-nämndens protokoll 2020-10-21 § 93. 

Sammanställning av inkomna enkätsvar. 

Tjänsteskrivelse handläggare fritid- och kultur. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 73.             

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden överlämnar enkätsvaren till kommunstyrelsen för 

eventuellt ställningstagande.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen      

Fritid- och kulturchef 

Handläggare fritid- och kultur                               
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§ 119 Dnr 2020-000095 002 

Delegationsordning för FOKUS-nämnden - Revidering   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har haft uppdraget att göra en översyn av FOKUS-nämndens 

delegationsordning.  

När det gäller inskrivning i grundsär- respektive gymnasiesärskolan är det i 

dagsläget delegerat till FOKUS-nämndens arbetsutskott att fatta beslut.  

Förvaltningen föreslår att detta istället delegeras till FOKUS förvaltnings-

chef.       

 

Beslutsunderlag 

 Delegationsordning FOKUS-nämnden. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 74       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna att delegationsordningen revideras 

enligt förvaltningens förslag. Den reviderade delegationsordningen träder i 

kraft 2021-01-01.                
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Förvaltningschef FOKUS                    
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§ 120 Dnr 2020-000096 600 

Dokumenthanteringsplan FOKUS-nämnden - Revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumenthanteringsplanen för FOKUS genomgick en större översyn våren 

2019 och fastställdes 2019-03-21. Under hösten 2020 har den skickats till 

FOKUS verksamhetsansvariga för att ge dem möjligheter att göra eventuella 

revideringar.  

En förändring för elevhälsan har skett. Kolumnen "BVC-journal/BVC-

epikris”, i rutan till höger (medium) står nu "papper". Numera sker 

överföring digitalt från BVC till elevhälsan och endast i särskilda fall har 

skickas pappersjournaler. Markerat i föreliggande dokumenthanteringsplan. 

 

I övrigt har inga andra förändringar inkommit.        

 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan FOKUS-nämnden.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 75.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar godkänna att dokumenthanteringsplanen 

revideras enligt föreliggande förslag. Den reviderade planen träder i kraft 

2021-01-01.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-förvaltningen 

Skolhälsovården                                      
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§ 121 Dnr 2020-000103 026 

FOKUS Arbetsmiljökommittéer 2020 - Redovisning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson redovisar några av de ärenden som har 

behandlats under 2020 i FOKUS Arbetsmiljökommittéer. I dessa ingår 

FOKUS ledningsgrupp, fackliga skydds- eller arbetsplatsombud samt 

inbjudna representanter från övriga verksamheter beroende på frågan. 

 

Arbetsmiljökommittéens uppgift är att arbetsgivare och arbetstagar-

organisation ska träffas regelbundet (4 ggr/år) för att komma överens om de 

stora dragen i arbetsmiljöarbetet som rör hela förvaltningen. I föreliggande 

tjänsteskrivelsen visas en del statistik m.m. från delar som har tagits upp 

under året bl.a. sjukskrivningstalen, tillbudsrapporter, HME-enkät m.m.        

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2020-11-26.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-02 § 76.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.           
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§ 122 Dnr 2020-000020 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor togs upp vid dagens möte.            
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§ 123 Dnr 2020-000022 600 

Dialogdag - Snörrumskolan - Hagaskolan - Förskolan - 

Fritid- och kultur 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens dialogdag har verksamhetsansvariga vid Snörrumskolan, 

Hagaskolan, förskolan samt fritid- och kultur deltagit och informerat enligt 

följande:.   

 

Snörrumskolan 

 Utmaningar för Snörrumskolan 

 Organisation 

 Elevhälsan - rutiner, uppdrag, förebyggande och främjande 

 Elevärenden 

 Förstelärare  

 Budget 

 Framtid  

 

Hagaskolan 

Anpassningar som gjorts: 

 Undervisning efter behörighet 

 Utgår från tjänstefördelningen 

 Undervisningstiden motsvarar tjänstgöringsgraden 

 ”Samlat ihop” organisationen genom ovan nämnda faktorer 

 Höjt undervisningstiden                      

 Minskat antal tjänster - minskat antal obehöriga 

 Använder befintlig personal mer optimalt, resurser täcker upp studiestöd 

 Minskat vikariekostnader då vi använder befintlig personal (resurser) 

 

Ökade kostnader:  

 Rekryterat behörig personal – kostar mer 

 Högre andel elever med särskilda behov – långsiktiga kostnader och 

resurskrävande     

 

Förskolan 

Förskolans rektorer presenterar pågående och kommande utvecklingsmål för 

förskolan. 

 

Fritid- och kultur 

 Biblioteket 

 Kulturskolan 

 Ungdomsgården                    



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 123 

 

 Kulturen 

 Lovaktiviteter                         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar verksamhetsansvariga för en givande dialog.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Snörrumskolan  

Tf rektor fritids 

Rektor Hagaskolan 

Rektorer Förskolan 

Fritid- och kulturchef                                          



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2020-000007 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

16. Delegationsbeslut fattade av FOKUS-nämndens ordförande. 

 Besluten avser bl.a. distansundervisning under pågående 

Coronapandemi. 

 Delegationsbesluten är fattade utifrån FOKUS-nämndens 

beslut 2020-04-22 § 36.              

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 14340  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunala Pensionärs- och Handikapprådets protokoll 2020-10-23. 

 

2. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2020-11-11 § 86. 

 Sammanträdestider 2021 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

 sammanträden. 

 

3. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2020-11-11 § 89. 

 Avsägelse/Valbarhetshinder - Mattias Munther (C). 

 

4. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2020-11-11 § 84 

 Budget och mål 2021, plan 2022-2023. 

 Bilaga: Kommunplan 2021-2023. 

 

5. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2020-11-11 § 85. 

 Taxor och avgifter 2021. 

 Bilaga: Taxor och avgifter 2021. 

 

6. Folkhälsorådets protokoll 2020-11-23. 

 

7. FOKUS arbetsmiljökommittés protokoll (AMK) 2020-09-07             
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                


