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FOKUS-nämnden
§1

Dnr 2021-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2021
Sammanfattning av ärendet
1. Rekrytering rektor förskola
2. Campus Dalsland
3. Matsal Hagaskolan
4. Uppdatering Corona/Covid-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
§2

Dnr 2021-000020 600

Verksamhetsbesök 2021 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämndens ordförande presenterar förslag till verksamhetsbesök för
2021 enligt följande:
Februari 24
Mars 34
April 28
Maj 26
Juni 23
Juli
Augusti 25
September 22
Oktober 20
November 17
December 15

Vuxenutbildningen
Utsiktens gymnasium skola/boende
Förskolan
Hagaskolan
Snörrumskolan
Sommarlov
Kultur- och fritid
Utsiktens gymnasium skola/boende
Förskolan
Hagaskolan
Snörrumskolan

Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens ordförande förslag till verksamhetsbesök 2021.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande förslag till verksamhetsbesök för
2021.

Expedieras till
Verksamhetsansvariga FOKUS
FOKUS-nämndens ledamöter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
§3

Dnr 2020-000021 623

Upphandling skolskjuts
Sammanfattning av ärendet
FOKUS och KSAU har i december 2020 beslutat att inte uppdra åt
Västtrafik att upphandla skolskjuts från och med augusti 2021.
FOKUS har uppdragit åt skolskjutssamordnare att undersöka alternativa
upphandlingserbjudanden, samt möjligheter att samverka med näraliggande
kommuner, för upphandling av skolskjuts.
I samband med upphandling av skolskjuts finns även ett uppdrag att i samråd
med kommunens kommunikationsansvarige, undersöka möjligheterna att
inom ramen för skolskjutsupphandlingen erbjuda övriga invånare
resmöjligheter till och från tätorten.
En strävan i upphandlingen är att skolskjutstrafiken skall anordnas
långsiktigt och på ett sätt som erbjuder större flexibilitet, kostnadseffektivitet, och likvärdighet än idag.
Alternativ för upphandling
A. Kommunen upphandlar själva skolskjuts

B. Kommunen köper in upphandlingstjänsten gemensamt med andra
Dalslandskommuner. En offert har lämnats av Optiplan. Ordinarie kostnad
för upphandlingsstöd är 300 000kr, utan krav på användande av företagets
andra stödsystem (optimering, linjeberäkning mm).
Under förutsättning att minst två kommuner antar offerten, är kostnaden
200 000kr per upphandlande kommun. Det kan jämföras med Västtrafiks
administrativa kostnad om 75 000kr per år, totalt 750 000kr för perioden.
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.
Ingen Allmäntrafik bedrivs utan allmänheten hänvisas till Närtrafik.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
Forts. § 3
Alternativ B
Kommunen antar aktuell offert, tillsammans med andra kommuner i
Dalsland, och får på så sätt en gemensam struktur på fordonspark, säkerhet,
miljöaspekter mm.
I upphandlingen för just Dals-Ed kan uppdraget finnas att i samråd med
kommunens kommunikationsansvarige, undersöka möjligheterna att inom
ramen för skolskjutsupphandlingen erbjuda övriga invånare resmöjligheter
till och från tätorten.
Det är skolskjutsansvariges bedömning att den kompetens ovanstående
upphandling kräver, inte finns hos skolskjutsansvarig eller internt i
kommunen, varför förslag till beslut blir alternativ B. Beslutsförslaget
innebär att det offererade upphandlingsstödet antas.
Beslutsunderlag
Offert – Upphandlingsstöd skolbuss. Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Åmåls kommuner.
Tjänsteskrivelse skolskjutsansvarig dat. 2021-01-22.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att anta alternativ B, då upphandlingen skall
omfatta en lång tidsperiod med ett sammanlagt värde av ca 50-60 miljoner,
vilket ställer höga krav på den inledande upphandlingen. Beslutet innebär att
det offererade upphandlingsstödet antas.

Expedieras till
Skolskjutsanvarig
Kommunstrateg
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
§4

Dnr 2020-000083 600

Stöd till föreningar med anledning av Coronapandemin
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendationer att
begränsa idrottsutövande inomhus så har inte föreningar kunnat bedriva sina
verksamheter som vanligt
Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) utgår till föreningar utifrån antal
genomförda aktiviteter under året. Bidraget betalas ut två ggr/år Första
tillfället är i februari beräknat på antal aktiviteter under hösten 2020, som nu
blev ganska begränsade hos de flesta föreningar. Det skulle innebära en lägre
utbetalning för flera föreningar som sannolikt är drabbade i övrigt av
pandemin.
Nästa tillfälle blir i slutet av augusti beräknat på första halvåret 2021 som
också lär bli ganska begränsat. För att inte föreningar ska drabbas ytterligare
har flera andra Dalslandskommuner valt att basera sin uträkning för 2020 på
2019 års underlag och utbetalas utifrån det.
Detta följer också Riksidrottförbundets rekommendationer som anger
följande på sin hemsida; ”Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av
inställda aktiviteter? Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer
inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor
2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd
som om verksamheten hade pågått som vanligt.”
I flera av Dalslandskommunerna har man även valt att öka LOK-stödet för
att underlätta för föreningarna. Melleruds kommun har fördubblat sitt LOKstöd medan andra kommuner har ökat med specifika summor Bengtsfors
(200 tkr), Åmål (500 tkr), Säffle (600 tkr). Dals-Eds kommuns LOK-stöd
ligger idag på 112 tkr.
Förvaltningschef FOKUS och Samhällsbyggnadschef har lyft detta ärende
till kommunstyrelsen arbetsutskott för ställningstagande i frågan samt
ansökan om medel om man väljer att öka stödet.
Kommunstyrelens arbetsutskott beslutade 2021-01-20 att tillskjuta medel för
möjligheten till denna insats genom omfördelning av Evenemangsmedel till
KS ordförande. Ärendet återremitteras till FOKUS-nämnden för slutligt
beslutande i ärendet, då föreningsstöden ligger inom FOKUS
verksamhetsområd.
Driftsbidrag och övriga föreningsbidrag utgår för 2020 enligt budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
Forts. § 4
Genom att bevilja LOK-stöd för 2020 enligt 2019 års underlag så ökar det
möjligheterna för föreningarna att bedriva fortsatt verksamhet utan alltför
stor negativ ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef och förvaltningschef FOKUS
dat. 2021-01-15.
Tjänsteskrivelse handläggare fritid- och kultur och förvaltningschef FOKUS
dat. 2021-01-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-20 § 12.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att utbetala föreningsbidrag (LOK-stöd) för 2020
utifrån 2019 alt. 2020 års underlag.
FOKUS-nämnden beslutar att förutom ordinarie föreningsbidrag (LOKstöd), utöka stödet med 100% för 2020 motsvarande 112 tkr.

Expedieras till
KS
Handläggare fritid- och kultur
Fritid- och kulturchef
Berörda föreningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FOKUS-nämnden
§5

Dnr 2020-000110 214

Samråd om detaljplan för Ed 10:2 m.fl. - Eds tätort, Dals-Eds
kommun, Västra Götaland
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggnadsnämnden har 2020-12-15 godkänt rubricerad detaljplan
för samråd. Samrådstid: 22 december 2020 – 31 januari 2021.
Planområdet omfattar fastigheterna Ed 4:205-226, Ed 10:2, Ed 10:10-14, Ed
10:23-25, Ed 10:28-57 och ligger i nordvästra delen av samhället Ed och
väster om Nössemarksvägen (väg 2183) samt Stora Le. Till centrum är det
ca 1,5 km. Planområdet ligger i ett pågående utbyggnadsområde i huvudsak
planlagt 1990.
Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att
planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av
tvåplanshus och flerbostadshus på obebyggda tomter samt att korrigera
rådande förhållanden så att detaljplan och genomförd fastighetsbildning
överensstämmer.
Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till
Plan – och byggnadsnämnden senast 2021-01-31.
Beslutsunderlag
Samråd om detaljplan ED 10:2 m.fl. Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra
Götalands län.
Planbeskrivning - Samrådshandling - DP ED 10:2 m.fl.
Undersökning av betydande miljöpåverkan - Samrådshandling - DP ED 10:2
m.fl.
Plankarta - Samrådshandling - DP ED 10:2 m.fl.
Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2021-01-11.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 2.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av detaljplanen för Ed 4:205-226, Ed 10:2,
Ed 10:10-14, Ed 10:23-25 och Ed 10:28-57, Eds tätort, Dals-Eds kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
Forts. § 5
FOKUS-nämnden yrkar på, att i det fall detaljplanförslaget har inverkan på
trafiksituationen, skall hänsyn tas till trafikförhållanden för barn och
ungdomar på väg till och från förskola, skola samt fritidsaktiviteter.
FOKUS-nämnden vill i tillägg till yttrandet påpeka vikten av att den gångoch cykelväg som går längs Fågelvägen förlängs, så att den sträcker sig till
förskolan Fågelvägen och det nya planområdet. Då den idag slutar vid
korsningen Tjädervägen – Orrvägen – Fågelvägen.

Expedieras till
Plan- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-01-27

FOKUS-nämnden
§6

Dnr 2020-000003 041

Budget och mål 2021, plan 2022-2023
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonom föredrar ärendet muntligt, men detaljbudget är inte klar
i sin helhet ännu. Dock visar det på en större avvikelse mot budget i
förvaltningen i stort och i flera av verksamheterna. Under våren kommer i
första hand analyser av verksamheter göras enligt tidigare beslutat tidsplan
med fokus på grundskolan och interkommunala ersättningar (IKE), för att
sedan fortsätta med övriga verksamheter.
Syftet med analyserna är att utreda hur budgetnivån ligger för respektive
verksamhet utifrån uppdrag och omvärldsanalys.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 3.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta analyserna enligt
plan med utgångspunkt i grunduppdragen.
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjliga förslag till
åtgärder tillsammans med risk- och konsekvensanalyser till nämndsammanträdet den 24 februari.

Expedieras till
Verksamhetsansvariga FOKUS
Förvaltningsekonom FOKUS
Förvaltningschef FOKUS
Bitr. förvaltningschef FOKUS
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FOKUS-nämnden
§7

Dnr 2020-000105 600

Verksamhetsplaner och mål 2021 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att
genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål
och övriga strategier ska förverkligas det kommande året.
Verksamhetsplanen utgör förvaltningens tolkning av Kommunfullmäktiges
utvecklingsmål samt nämndens och förvaltningens grunduppdrag och
ambitioner.
En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de
ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund
för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för
aktiviteterna verksamheten planerar.
Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska
vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021 FOKUS-nämnden.
Verksamhetsplan 2021 Fritid- och kulturchef.
Verksamhetsplan 2021 Rektor förskola.
Verksamhetsplan 2021 Rektor Snörrumsskolan.
Verksamhetsplan 2021 Hagaskolan.
Verksamhetsplan 2021 Utsikten, pedagogisk verksamhet.
Verksamhetsplan 2021 Chef boende med särskild service.
Verksamhetsplan 2021 Rektor Vuxenutbildning.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 4.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande verksamhetsplaner 2021.
Expedieras till
KS
Ekonomichef
Verksamhetsansvariga FOKUS
Förvaltningsekonom FOKUS
Förvaltningschef FOKUS
Bitr. förvaltningschef FOKUS
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FOKUS-nämnden
§8

Dnr 2020-000109 611

Elevhälsoplan för grundskolan i Dals-Eds kommun - LÅ
2020/2021
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skolverksamheterna ges
förutsättningar att nå de nationella målen, samt att det finns elevhälsa enligt
skollagen.
En elevhälsoplan har utarbetats för att utgöra ett stöd för all skolpersonal inom
grundskolan, samt beskriva huvudmannens viljeriktning i barn- och
elevhälsoarbetet och säkerställa uppföljningen av verksamheterna.
Syftet med denna plan är att den ska:
● skapa en gemensam syn på elevhälsoarbetet grundskolan i Dals-Ed.
● vara till stöd för rektor och personal i det dagliga elevhälsoarbetet
● klargöra rutiner och ärendegång i elevhälsorelaterade ärenden
● uppmuntra till vidareutveckling av skolans elevhälsoarbete
● vara ett levande dokument som är väl förankrat hos all personal
Elevhälsoarbete behöver genomsyra hela skolans verksamhet. Elevernas hälsa
har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att
fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor
betydelse för den mentala hälsan. En grundtanke är att all elevhälsa utgår från
elevens hela lärmiljö; inte minst från arbetet i klassrummet.
Elevhälsoarbetet ska stödja barn och elevers utveckling mot målen för
utbildningen, vilka omfattar både kunskaper och värden.

Beslutsunderlag
Elevhälsoplan för grundskolan i Dals-Eds kommun LÅ 2020/2021.
Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2021-01-11.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 5.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar anta föreliggande elevhälsoplan för grundskolan
LÅ 2020/2021.
Expedieras till
Rektorer grundskolan
Berörd personal inom grundskolans verksamheter
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FOKUS-nämnden
§9

Dnr 2021-000021 617

Inrättande av grundsärskola i Dals-Eds kommun - Utredning
Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Ann-Helen Adler Johannesson presenterar den
utredning som gjorts angående ett eventuellt inrättande av grundsärskola på
Snörrumsskolan.
Dals-Ed har idag tre elever som är inskrivna i grundsärskola åk 1-9 och läser på
annan ort. Hösten 2020 genomfördes utredningar på Snörrumsskolan, som
visade att sex elever i F-3 tillhör målgruppen elever som har rätt till
grundsärskola. När samtycke ges från vårdnadshavare blir inskrivning nästa
steg. Vi ser nu en möjlighet att erbjuda grundsärskola här i Dals-Ed i elevernas
hemkommun. Eleverna ges då möjlighet att fortsatt delvis läsa integrerat i sina
nuvarande klasser i de ämnen där det är relevant och behålla ett socialt
sammanhang som de är trygga med. De kan även erbjudas lärmiljöer riktade
mot endast grundsärskola. Det är även en stor ekonomisk besparing att erbjuda
dessa elever grundsärskola på Snörrumsskolan då det inte blir aktuellt med
kostnader för IKE och taxiresor.
Den beräknade kostnaden för inrättande av grundsärskola på Snörrumskolan
beräknas till 1 225 mkr för läsåret 21/22 varav 630 tkr krävs för 2021.

Beslutsunderlag
Grundsärskola i FOKUS-förvaltningen åk 1-3 och åk 4-9 – Utredning inför
ev. startande av grundsärskola i Dals-Eds kommun HT 2021
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 6.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig positiv till att inrätta grundsärskola för elever i
årskurserna 1-3 på Snörrumsskolan och uppdrar åt förvaltningen att arbeta
vidare med den fortsatta planeringen, samt att se över möjligheten för att
även erbjuda grundsärskola på Hagaskolan årskurs 4-9.
FOKUS-nämnden beslutar att lyfta ärendet i kommunstyrelsen för att äska
medel motsvarande 650 tkr för 2021 för att inrätta en grundsärskola på
Snörrumsskolan.
Expedieras till
KS
Bitr. förvaltningschef FOKUS
Förvaltningschef FOKUS
Förvaltningsekonom FOKUS
Rektor Snörrumskolan
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FOKUS-nämnden
§ 10

Dnr 2021-000022 002

Delegation Skolchef
Sammanfattning av ärendet
Efter den nya bestämmelsen i skollagen (2 kapitlet 8 a §) ska huvudmannen
utse en skolchef som ska biträda huvudmannen. Enligt FOKUS-nämndens
beslut 2018-09-26 § 76 är förvaltningschef FOKUS den som innehar uppdraget
som skolchef för FOKUS-nämndens ansvarsområden, med uppgift att biträda
huvudmannen i enlighet med skollagens skrivningar. Uppdraget gäller för hela
skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild
utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande
författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen i lagen innebär i sig inte någon ny ansvarsnivå inom
skolväsendet men däremot en ny funktion hos huvudmannen. En kommun kan
välja hur man lägger upp detta uppdrag, med eller utan ansvarsnivå eller på en
eller flera funktioner. I Dals-Eds kommun ligger alltså detta uppdrag på
förvaltningschef FOKUS utan ny ansvarsnivå. Men sedan 2019-08-26 har detta
uppdrag varit delegerat till samordnare för Skolutveckling tillika tf biträdande
förvaltningschef.
Då uppgifterna som samordnare för Skolutveckling/biträdande förvaltningschef
och Skolchef ligger nära varandra föreslås att detta uppdrag övergår till
samordnare för Skolutveckling tillika biträdande förvaltningschef. På detta sätt
kan huvudman få underlag som styrker att lag och förordningar för utbildning
följs och efterlevs från både samordnare för Skolutveckling/Skolchef samt
förvaltningschef för FOKUS. På detta sätt bör möjligheten till ökad
rättssäkerhet öka. Uppdraget som Skolchef föreslås inte innebära en ny
ansvarsnivå.

Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens protokoll 2018-09-29 § 76.
FOKUS-nämndens protokoll 2019-08-28 § 76.
FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2021-01-12.
FOKUS-nämndens protokoll 2021-01-13 § 7.
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FOKUS-nämnden
Forts. § 10
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att ge uppdraget som Skolchef till samordnare
för Skolutveckling/biträdande förvaltningschef. Uppdraget innebär ingen ny
ansvarsnivå.
Ändring görs i delegationsordningen fr.o.m. 2021-02-01.

Expedieras till
Bitr. förvaltningschef FOKUS/Skolchef
Förvaltningschef FOKUS
För kännedom reception/växel
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FOKUS-nämnden
§ 11

Dnr 2021-000023 002

Delegationsordning för FOKUS-nämnden - Revidering
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen måste löpande bevakas och revideras, så att den
överensstämmer med gällande lagstiftningar.
Förvaltningschef Anna Andersson informerar om aktuella ändringar i
delegationsordningen rörande rollen som Skolchef samt Lokal
Intagningsnämnd LIN.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för FOKUS-nämnden.
Förvaltningsadministratör FOKUS tjänsteskrivelse 2021-01-11.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-13 § 8.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner ändringar i delegationsordningen enligt
föreliggande förslag.

Expedieras till
FOKUS-förvaltningen
Verksamhetsansvariga FOKUS
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FOKUS-nämnden
§ 12

Dnr 2021-000019 600

Övriga frågor 2021 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.
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FOKUS-nämnden
§ 13

Dnr 2021-000006 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-01-13.
2. Delegationsbeslut fattade av FOKUS-nämndens ordförande.
Besluten avser bl.a. distansundervisning under pågående
Coronapandemi.
Delegationsbesluten är fattade utifrån FOKUS-nämndens beslut
2020-08-26 § 67 .
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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FOKUS-nämnden
§ 14

Dnr 14449

Informationsärenden FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2020-12-16 § 99.
Personalföreträdare i nämnderna – revidering av gemensamma
reglementesbestämmelser för Dals-Eds kommuns nämnder.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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