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Sammanträdesdatum

2021-03-24

FOKUS-nämnden
Plats och tid

Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 24 mars 2021 kl. 08.00-15.00.
– digitalt sammanträde via Google Meet.

Beslutande

Ledamöter
Anna Johansson (C), ordförande
Niklas Johansson (C)
Linus Lännhult (M)
Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande
Öyvind Höiberg (S), ej §§ 29-30
Bertil Bergendal (SD)

Övriga närvarande

Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS
Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare
Morgan Funevall, fritid- och kulturchef § 26
Jeanette Montgomery, rektor Utsikten § 28
Anna Hansson, rektor förskola § 27
Regina Justusson Mossberg tf rektor förskola § 27
Ann-Helen Adler Johannesson, skolchef-bitr. förvaltningschef §§ 25, 31

Justerare

Larsinge Fahlén

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, FOKUS kansli, tisdagen den 30 mars kl. 11.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Eva-Britt Falander Fröding

Ordförande
Anna Johansson
Justerare
Larsinge Fahlén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Eva-Britt Falander Fröding
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§ 25

Dnr 2021-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Arbetsmiljöinspektion

Justerandes signatur

2.

Ledningsorganisation Utsikten - rekrytering

3.

Rekrytering rektor förskola

4.

Dialogmöte konstgräs

5.

Elevärende

6.

Coronabeslut

7.

Beslut - Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

8.

Organisation centrala elevhälsan

9.

Nulägesinformation grundsär
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FOKUS-nämnden
§ 26

Dnr 2021-000020 600

Verksamhetsbesök - Fritid- och kultur
Sammanfattning av ärendet
Fritid- och kulturchef Morgan Funevall presenterar nuläget inom fritid- och
kulturförvaltningens olika verksamhetsområden.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras till
Fritid- och kulturchef
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§ 27

Dnr 2020-000003 041

Budget och mål 2021, plan 2022-2023
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges fastställda budgetramar för 2021 bygger på 2020 års
ram, men med en viss kompensation för indexhöjningar samt för köp av
huvudverksamhet i form av köp av platser i förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt köp av verksamhet i
samband med eventuell placering. Dock ska analys av verksamheter och ram
göras under främst 2021 för att analysera om nivån ligger rätt i jämförelse
med andra kommuner, utifrån rådande läge i vår kommun m.m.
FOKUS-nämnden beslutade därför 2020-12-16 att tilldela verksamheterna
ram utifrån 2020 års ram till alla verksamheter som utgår från den centralt
tilldelade ramen.
FOKUS-nämnden har sedan tidigare beslutat att genomföra en större genomlysning/analys, i första skedet på grundskolan. Anledningen till detta är dels
att verksamheten har en större budgetavvikelse, samt att nämnden i samråd
med Kommunstyrelsen sedan tidigare beslutat att köpa in planeringsmodulen
i Stratsys, som hjälper oss mycket i detta arbete. Planeringsmodulen är ett
verktyg som verksamheten precis har startat med och som innehåller alla de
nödvändiga parametrar man behöver för att planera organisationen samt att
man utifrån detta ges förslag på lösningar, kostnad kopplat till dessa m.m.
Parallellt med denna genomlysning ses gymnasiekostnaderna över i samband
med den föreslagna utredningen av gymnasiekostnaderna och
dimensioneringen utifrån regeringens gymnasieutredning vilket är ett
samarabete inom Fyrbodal. Lokalt ses också gymnasiekostnaderna över och
systematisk uppföljning av gymnasieeleverna kommer att genomföras.
Detta arbete pågår utifrån tidsplan.
I samband med FOKUS-nämnden 2021-01-27 presenterades budget 2021
samt differensen som avviker från budgetramen för 2021 utifrån hur det
ekonomiska läget ser ut i nuläget i respektive verksamhet. Det ger en
differens motsvarande -6 671 686 kr för hela förvaltningen.
Nämnden beslutade då uppdra åt förvaltningen att fortsätta analyserna med
utgångspunkt i grunduppdragen samt att se över möjliga förslag på åtgärder
tillsammans med risk- och konsekvensanalyser som presenteras i samband
med FOKUS-nämnden 2021-02-24.
Handlingsplaner för möjliga åtgärder utifrån budget har inkommit från
förskolan, Snörrumskolan, Hagaskolan och vuxenutbildningen.
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FOKUS-nämnden
Forts. § 28
Förskolan har dessutom inkommit med förslag till ökat antal barn med två
barn per grupp i äldregrupperna. Förslaget med ökat antal barn per grupp
skrivs fram med risk- och konsekvensanalys samt omvärldsanalys.
Rektor Anna Hansson och tf rektor Regina Justusson Mossberg deltar vid
dagens sammanträde och redovisar den risk- och konsekvensanalys samt
omvärldsanalys som de har gjort utifrån ovanstående förslag. En av de större
riskerna som lyfts fram är de höga sjukskrivningstalen i förskolan som kan
komma att öka ytterligare om antalet barn i äldregrupperna ökar.
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FOKUS-nämnden
Forts. § 28
I omvärldsanalysen framkommer bland annat att Dals-Eds kommun ligger
något lägre i antal barn per grupp i äldregrupperna jämfört med de flesta
andra kommunerna i omvärldsanalysen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS dat. 2021-02-05.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-10 § 12.
Tjänsteskrivelser rektorer förskola dat. 2021-01-26.
Handlingsplan rektor och bitr. rektor Hagaskolan 2021-02-19.
Handlingsplan rektor vuxenutbildningen dat. 2021-02-22.
Handlingsplan rektor och bitr. rektor Snörrumskolan 2021-02-23.
FOKUS-nämndens protokoll 2021-02-24.
Tjänsteskrivelse rektorer förskola ”Riskanalys ökad resursfördelning på äldrebarn i
förskolan”.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-10 § 17.

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar enligt föreliggande förslag att öka antalet barn i
äldregrupperna, men istället för att öka med föreslagna två barn per
äldregrupp beslutar man att öka med ett barn för att om möjligt minimera
riskerna i risk- och konsekvensanalysen. Ökningen innebär då att man går
från 18 barn till 19 per grupp i äldregrupperna.

Expedieras till
Rektorer förskola
Förvaltningsekonom
Fvc FOKUS
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§ 28

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.
FOKUS-nämnden beslutade, 2020-09-23 § 81, att uppdra 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.

Vid nämndens sammanträde, 2020-12-16 § 113, uppdras åt Utsiktens rektor,
boendechef och tf verksamhetschef, att tillsammans med förvaltningschef
och förvaltningsekonom ta fram underlag, kostadsberäkningar, risk- och
konsekvensanalyser och eventuell samverkan med vuxenutbildning för
möjliga utbildningsspår.
FOKUS-nämnden efterfrågade, 2021-03-10 § 24, inför dagens nämndsammanträde komplettering med tjänsteskrivelse utifrån nedanstående, samt
risk- och konsekvensanalys utifrån olika scenarier.
 Utbildningen
 Styrkor
 Sökbild
 Påverkansfaktorer
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2021-03-24

FOKUS-nämnden
Forts. § 28
Med vikande antal sökande elever till Naturbruksprogrammet- Naturturism
så påverkas utbildningen inom Friluftsguide som byggts upp under lång tid
på Utsikten. Detta innebär både direkta och indirekta konsekvenser på flera
plan och påverkar alla verksamheter på Utsikten. Uppstart med 7 elever, med
11 elever eller inte starta upp alls, en överblick presenteras.
Vi dagens möte presenterades dessutom risk- och konsekvensanalyser vid
följande scenarier; start NB21 med 7 elever, start NB21 med 11elever, start
utan NB21.
1.

Scenario 1
Start med NB21, 7 elever

Ekonomiskt
 NB-programmet kommer att gå med ett underskott men kan arbeta
för läsåret 22/23.
 Påverkar Utsiktens totala ekonomi.
 Fasta kostnader ger en ökad kostnad/elev.
 Högre personalkostnad/elev.
Individnivå (Elev)
 Svårt att variera sitt umgänge.
 Trivsel och motivation.
 Större möjlighet till hjälp och stöd - Måluppfyllelse.
Gruppnivå (Klass)
 Förväntan om fler klasskamrater.
 Större påverkan vid någon elevs frånvaro.
 Ökad/minskad gruppsamverkan.
 Gruppaktiviteter lättpåverkade.
 Sårbart vid guidning av inplanerade externa grupper.
Organisationsnivå (Verksamhet, personal, lokal och övrig verksamhet)
 Attraktiviteten för verksamheten i sin helhet.
 Minskad attraktivitet för NBs kommande sökbild.
 Minskad attraktivitet för kvarvarande gymnasieprogram.
 Låg sökbild framöver.
 Delade tjänster bland lärare.

Justerandes signatur
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Forts. § 28




2.

Personalens arbetsvillkor.
Stress och press bland personal om framtida tjänster.
Andra verksamheter inom Utsikten påverkas; GySär, Almen.

Scenario 2
Start med NB 21, 11 elever

Ekonomiskt
 NB-programmet kommer att gå med ett underskott
 Påverkar Utsiktens totala ekonomi.
 Fasta kostnader ger en ökad kostnad/elev.
 Högre personalkostnad/elev
Individnivå (Elev)
 Svårt att variera sitt umgänge
 Trivsel och motivation
 Större möjlighet till hjälp och stöd - Måluppfyllelse
Gruppnivå (Klass)
 Förväntan om fler klasskamrater.
 Större påverkan vid någon elevs frånvaro.
 Ökad/minskad gruppsamverkan.
 Gruppaktiviteter lättpåverkade.
 Sårbart vid guidning av inplanerade externa grupper.
Organisationsnivå (Verksamhet, personal, lokal och övrig verksamhet)
 Attraktiviteten för verksamheten i sin helhet.
 Minskad attraktivitet för NBs kommande sökbild.
 Minskad attraktivitet för kvarvarande gymnasieprogram.
 Låg sökbild framöver.
 Delade tjänster bland lärare.
 Personalens arbetsvillkor.
 Stress och press bland personal om framtida tjänster.
 Personal som säger upp sig.
 Behörigheter och kompetens försvinner.
 Andra verksamheter inom Utsikten påverkas; GySär, Almen

3.

Justerandes signatur

Scenario 3
Start utan NB 21
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Forts. § 28
Ekonomiskt
 NB-programmet kommer att gå med ett underskott
 Påverkar Utsiktens totala ekonomi.
 Fasta kostnader ger en ökad kostnad/elev.
 Högre personalkostnad/elev
Individnivå (Elev)
 Svårt att variera sitt umgänge
 Trivsel och motivation
 Större möjlighet till hjälp och stöd - Måluppfyllelse
 Byter skola under pågående utbildning.
Gruppnivå (Klass)
 Förväntan om fler klasskamrater.
 Större påverkan vid någon elevs frånvaro.
 Ökad/minskad gruppsamverkan.
 Gruppaktiviteter lättpåverkade.
 Sårbart vid guidning av inplanerade externa grupper.
Organisationsnivå (Verksamhet, personal, lokal och övrig verksamhet)
 Attraktiviteten för verksamheten i sin helhet.
 Minskad attraktivitet för NBs kommande sökbild.
 Minskad attraktivitet för kvarvarande gymnasieprogram.
 Låg sökbild framöver.
 Återstart av vilande program.
 Avvecklingsperiod för kvarvarande elever.
 Delade tjänster bland lärare.
 Personalens arbetsvillkor.
 Stress och press bland personal om framtida tjänster.
 Personal som säger upp sig.
 Behörigheter och kompetens försvinner.
 Kvalité på utbildning med få elever.
 Andra verksamheter inom Utsikten påverkas; GySär, Almen, Toppen
 Personalneddragningar i hela verksamheten.
Den 16 april startar omvalsperioden och sökbilden kan komma att ändras.
Nu pågår arbete med fortsatt marknadsföring och även kontakt med dem
som har sökt programmet, men som inte är förstahandsökande.
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FOKUS-nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse rektor Utsikten 2020-09-08.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-09 § 49.
FOKUS-nämndens protokoll 2020-09-23 § 81.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-16 § 81.
FOKUS-nämndens protokoll 2020-12-09 § 113.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-10 § 14.
FOKUS-nämndens protokoll 2021-02-24 § 20.
Presentation ”Information FOKUS-nämnden och KSAU 2021-03-10”.
FOKUS-nämndens protokoll 2021-03-10 § 24.
Presentation ”Information FOKUS-nämnden 2021-03-24”.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att
inkomma med tjänsteskrivelse utifrån möjliga förslag inför april månads
nämnd.

Expedieras till
Rektor Utsikten
Verksamhetschef Utsikten
Boendechef Utsikten
FOKUS AU
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§ 29

Dnr 2021-000026 600

Remiss - Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i
skolan
Sammanfattning av ärendet
Kvaliteten i lärarutbildningarna ska fortsätta öka och det ska bli enklare för
akademiker att ställa om till läraryrket. Nu remitteras en rad förslag för
högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny
utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare. Förslagen bygger
på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna.
Regeringen och samarbetspartierna tar nu krafttag för att motverka den
allvarliga lärarbristen och föreslår en försöksverksamhet med en ny kortare
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för både blivande grundlärare
och ämneslärare. Utbildningen riktar sig till personer med en tidigare
avslutad akademisk examen och omfattar pedagogik, ämnesstudier och
verksamhetsförlagd utbildning.
Fler lärarledda timmar är viktigt för att höja kvaliteten på utbildningarna.
Varje lärosäte ska därför få ett mål för en ökning av de lärarledda timmarna i
utbildningen. För att skärpa kraven ytterligare på utbildningarna föreslås
också en ny styrning av lärarutbildningarna där kraven på själva utbildningen
samlas i en egen förordning. Alla lärosäten ska också ha en struktur för
övningsskolor och övningsskolorna ska vidareutvecklas så att studenterna
också får en inblick i praktiknära forskning.
Andra nyheter är ett ökat fokus på metodik och en bättre koppling mellan
teori och praktik, där till exempel kognitionsvetenskap ska ingå i alla
lärarutbildningar. Även ändringar i de befintliga kompletterande
utbildningarna föreslås i syfte att få till en bredare bedömning av de
sökandes ämneskunskaper och därmed underlätta för personer med tidigare
ämneskunskaper att bli ämneslärare. Dessutom ska svenska som andraspråk
eller modersmål kunna ingå i en grundlärarexamen i syfte att få fler behöriga
lärare i dessa ämnen.
Remisstiden pågår fram till den 15 april 2021. Ändringarna föreslås gälla
från årsskiftet 2021/2022.
Dals-Eds kommun, tillsammans med ett flertal kommuner, högskolor/
universitet samt andra myndigheter inom utbildningsområdet bereds
möjlighet att yttra sig över föreliggande promemoria.
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Forts. § 29
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-02-10 beslutades uppdra åt
förvaltningschef FOKUS att bereda förslag till remissvar.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementet remissmissiv dat. 2021-01-15.
Utbildningsdepartementet promemoria dat. 2021-01-15.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-10 § 13.
Förvaltningschef FOKS tjänsteskrivelse dat. 2021-03-09.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-10 § 18.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse reviderad 2021-03-17.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till remissvar och
beslutar inlämna detsamma som sitt svar på den inkomna remissen.

Expedieras till
Utbildningsdepartementet
KS
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§ 30

Dnr 2021-000036 612

Remiss - Godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola - Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs
befintliga godkännande på den befintliga enheten i Munkedal.
I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och
närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2021. Under maj 2021 kommer därför Skolinspektionen begära in årets
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Till yttrandet bör bifogas en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifogas bör även uppgift
om vilka kommuner/förbund det finns samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka
följder en etablering kan medföra bör till yttrandet även bifogas följande:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande
fem åren (år 2021-2026).
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående
program och inriktningar: Det nationella barn- och fritidsprogrammet
med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och
hälsa, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna
plåtslageri, husbyggnad samt måleri, vård- och omsorgsprogrammet,
el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik, fordons- och
transportprogrammet med inriktningen personbil, försäljning- och
serviceprogrammet och industritekniska programmet med
inriktningen svetsteknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FOKUS-nämnden
Forts. § 30
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt
program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och
inriktning/ar läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023.
Beslutsunderlag
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola.
Remiss från Skolinspektionen.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-10 § 19.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-03-09.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden önskar en komplettering i remissvaret avseende att
samverkansavtalet inte fungerar fullt ut. I övrigt ställer sig FOKUS-nämnden
bakom föreliggande förslag på remissvar till Skolinspektionen avseende
ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Munkedal i Munkedals kommun.
Remissvaret, med komplettering, skickas vidare till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ett kommungemensamt svar från Dals-Eds kommun.

Expedieras till
KS
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FOKUS-nämnden
§ 31

Dnr 2021-000037 611

Redovisning av skolresultat för grundskolan - Höstterminen
2020
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ann-Helen Adler Johannesson presenterar grundskolans
skolresultat för höstterminen 2020.
Beslutsunderlag
Presentation ”Elevresultat för analys”.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för presentationen.

Expedieras till
Skolchef/Bitr. förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-24

FOKUS-nämnden
§ 32

Dnr 2021-000019 600

Övriga frågor – Avgifter Kulturskolan VT2021
Sammanfattning av ärendet
I samband med fritid- och kulturchefen Morgan Funevalls verksamhetsbesök
diskuteras frågan om hur stor del av den frivilliga undervisningen vid
Kulturskolan som inte har kunnat genomföras under våren 2021 pga. av
Corona-pandemin.
Fritid- och kulturchefen informerar att han tillsammans med Kulturskolans
personal kommer att se över hur stor den eventuella frånvaron har varit pga.
frånvaro av elever/personal under rådande pandemi. I samband med detta
kommer vårens avgifter att ses över och reduceras.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt fritid- och kulturchefen att i goodwill syfte
generöst hantera avgifterna för deltagande i Kulturskolans frivilliga
undervisning vårterminen 2021.

Expedieras till
Fritid- och kulturchef
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FOKUS-nämnden
§ 33

Dnr 2021-000006 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
9.
Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-03-10.
10-11. Delegationsbeslut fattade enligt följande:
Besluten avser när-, fjärr och distansundervisning för
elever i årskurs 7-9 på Hagaskolan samt för
gymnasieelever vid Utsiktens gymnasium.
Delegat: FOKUS-nämndens ordförande.
Besluten är fattade utifrån FOKUS-nämndens beslut om
delegation, 2020-08-26 § 67.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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FOKUS-nämnden
§ 34

Dnr 14616

Informationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Agenda/Protokoll FOKUS AMK – Arbetsmiljökommitté 2021-02-11.
2. Utvärdering nämndadministration.
3. Inspektionen för vård och omsorg IVO – Beslut efter tillsyn av bostad med
särskild service för barn eller ungdomar vid Utsikten internatboendet
Toppen i Dals-Ed.
4. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-03 § 32.
Nyttjanderättsavtal Ed 10:1 – Fotbollsplan konstgräs Hagaskolan.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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