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§ 35 Dnr 2021-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2021 

Sammanfattning av ärendet 

1. Måltider LSS boendet Toppen       

2. Ledningsorganisation 

3. Rekrytering rektor förskolan 

4. Förslag nya riktlinjer, avslut anställning 

5. Uppdatering Coronasituationen 

6. Personalincident 

7. Återrapportering Arbetsmiljöverket 

8. Elever grundsärskola 

9. Nytt samverkansavtal naturbruksprogram 

10. Enkätsvar, nämndadministration                                       
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§ 36 Dnr 2021-000020 600 

Verksamhetsbesök - Förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolans rektor Anna Hansson och tf rektor Regina Justusson Mossberg 

lämnar aktuell information från förskolans verksamheter enligt följande: 

 Nuläge och hösten -21 

 Beläggning 

 Barn i behov av särskilt stöd 

 Renovering Snörrums förskola 

 Kostnadsanalys                  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för dagens information.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektorer förskola                
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§ 37 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 nämnd-

sammanträde komplettering med tjänsteskrivelse utifrån nedanstående, samt 

risk- och konsekvensanalys utifrån olika scenarier.      

 Utbildningen   

 Styrkor 

 Sökbild 

 Påverkansfaktorer 
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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. 
 

Scenario 1 Start NB21 med 7 elever 
 

Läsåret 21/22 Totalt antal elever:  18 elever 

 NB 21: 7  NB20: 4  NB19: 7  
 

Läsåret 22/23 Totalt antal elever:  21 elever 

 NB22: 10  NB21: 7  NB20: 4  
 

Läsåret 23/24 Totalt antal elever:  27 elever 

 NB23: 10  NB22: 10  NB21: 7 
 

Per termin IKE Kostnad Totalt 

VT21 

HT21 med NB21 

2 736 tkr 

1 998 tkr 

2 787 tkr 

2   556 tkr 

- 51 tkr 

- 558 tkr 

VT22 

HT22 

2 038 tkr 

2 378 tkr 

2 607 tkr 

2    607 tkr 

- 569 tkr 

- 229 tkr 

VT23 

HT23 

2 425 tkr 

3 118 tkr 

2 659 tkr 

2    659 tkr 

- 234 tkr 

+  459 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys 

Ekonomiskt 
 Med 7 elever går vi med ett underskott som kan tas igen kommande 

läsår (under förutsättning att minst 10 elever tas emot nästkommande 

läsår). 

 Tas fler elever emot än 10 efterföljande läsår minskar underskottet 

redan inför läsår 22/23. 

 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. 
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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. 

 Andra verksamheter inom Utsikten påverkas; GySär, Almen. 
 

Reflektion 
Startar vi upp med 7 elever fördelas övriga programmets kostnader med 

dessa elever. Skulle fler elever tillkomma blir det en mindre kostnad per elev 

eftersom vi har samma tjänsteunderlag på lärare oberoende på antalet elever. 
 

Finns möjlighet att finna ny “nisch” för programmet samt påbörja utveckling 

av innehåll, skapa samarbetspartner och marknadsföring. 
 

Dessutom kan man se över ev. nya program som skulle kunna vara aktuella 

för Utsikten. En plan kan läggas fram gällande framtagandet av de/det nya 

programmet, samarbete med externa samt rekrytering av personal kan ske 

under året samt en tidsplan för information och marknadsföring kan 

intensifieras med start redan i september 2021. 
 

Scenario 2 Start NB21 med 11 elever 
 

Läsåret 21/22 Totalt antal elever:  22 elever  

 NB 21: 11 NB20: 4  NB19: 7  
 

Läsåret 22/23 Totalt antal elever:  25 elever  

 NB22: 10 NB21: 11  NB20: 4  
 

Läsåret 23/24 Totalt antal elever:  31 elever 

 NB23: 10 NB22: 10  NB21: 11 
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Per termin IKE Kostnad Totalt 

VT21 

HT21 med NB21 

2 736 tkr 

2 442 tkr 

2 787 tkr 

2 556 tkr 

- 51 tkr 

- 114 tkr 

VT22 

HT22 

2 492 tkr 

2 831 tkr 

2 607 tkr 

2 607 tkr 

- 116 tkr 

+     224 tkr 

VT23 

HT23 

2 887 tkr 

3 696 tkr 

2 660 tkr 

2 660 tkr 

+     227 tkr 

+  1 036 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys 

Ekonomiskt 
 Med minst 11 elever går programmet med visst underskott läsåret 

21/22 med en balanserad ekonomi de efterföljande läsåren (under 

förutsättning att minst 10 elever tas emot nästkommande läsår). 

 Tas fler elever emot än 10 efterföljande läsår minskar underskottet 

redan inför läsår 22/23 rejält. 

 Påverkar Utsiktens totala ekonomi i mindre omfattning. 

 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. 

 Andra verksamheter inom Utsikten påverkas; GySär, Almen. 
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Reflektion 
Startar vi upp med 11 elever fördelas övriga kostnader i sin helhet med dessa 

elever.  

Skulle fler elever tillkomma blir det en mindre kostnad per elev eftersom vi 

har samma tjänsteunderlag på lärare oberoende på antalet elever. 
 

Finns möjlighet att finna ny “nisch” för programmet samt påbörja utveckling 

av innehåll, skapa samarbetspartner och marknadsföring. 
 

Dessutom kan man se över ev. nya program som skulle kunna vara aktuella 

för Utsikten. En plan kan läggas fram gällande framtagandet av de/det nya 

programmet, samarbete med externa samt rekrytering av personal kan ske 

under året samt en tidsplan för information och marknadsföring kan 

intensifieras med start redan i september 2021. 

 

Scenario 3 Start utan NB21 
 

Läsåret 21/22 Totalt antal elever: 11 elever 

 NB20: 4  NB19: 7  
 

Läsåret 22/23 Totalt antal elever: 4 elever 

 NB20: 4  
 
 

Per termin IKE Kostnad Totalt 

VT21 

HT21 med NB21 

2 736 tkr 

1 221 tkr 

2 787  tkr 

2  094 tkr 

- 51 tkr 

- 873 tkr 

VT22 

HT22 

1 245 tkr 

   453 tkr 

2 136 tkr 

2 130 tkr 

- 891 tkr 

- 1 667 tkr 

VT23 

 

462 tkr 

 

2  170 tkr 

 

- 1 708 tkr 

 

 

Risk- och konsekvensanalys 
 

Ekonomiskt 
 Startar inte NB21 upp läsåret 21/22 blir underskottet ca 1 milj redan 

budgetåret 2021 med en ökning av underskottet de två efterföljande 

läsåren tills dess att programmet har fasats ut. 

 Påverkar Utsiktens totala ekonomi i stor omfattning. 

 Fasta kostnader ger en ökad kostnad/elev både på programmet men 

också alla andra program. 

 Högre personalkostnad/elev på NB. 
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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. 

 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. 
 

Reflektion 
Startar vi upp inte upp NB21 fördelas övriga kostnader i sin helhet med de 

kvarvarande 11 eleverna i åk.2-3 under läsåret 21/22 samt mellan 4 elever 

under läsåret 22/23.  
 

Startar vi inte upp NB21 läsåret 21/22 ser jag svårigheter med att starta upp 

detta program igen. Ett vilande program tappar fart och attraktion. 
 

Finns stor risk att vi tappar alla eller en del av de fyra eleverna på NB20 

samt ev. någon elev på NB19 under läsåret 21/22 eller inför läsåret 22/23, 

vilket påverkar hela Utsiktens ekonomi.  
 

En minskning av tjänsteunderlag för lärare blir en besparing men effekten 

kan inte ses förrän tidigast vårterminen 2023 pga. lång uppsägningstid och 

fullt ut när programmet har fasats ut i sin helhet. 
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Stor risk finns att vi tappar behöriga lärare, både teori- och yrkeslärare, under 

de två kommande läsåren pga. minskat tjänsteunderlag och detta kan påverka 

kvalitén på utbildningen för kvarvarande elever samt påverka andra program. 
 

Vissa fasta kostnader kvarstår trots nedläggning och perioden med 

underskott påverkar under en längre tid som kan vara svår att räkna ut i 

förväg. 
 

Det finns möjligheter att se över för nya program inför läsåret 22/23 men här 

finns också en risk att personal tappar fart och motivation för utveckling utan 

ser sig om efter andra arbeten inom andra verksamheter. 
 

Bedömning 
Efter varje beskrivande scenario har en risk- och konsekvensanalys skrivits 

utifrån ekonomi, elev, klass och organisationsnivå dokumenterats samt 

handläggarens reflektion/bedömning till var och en av dessa. Därtill har 

arbetslaget genomfört en SWOT-analys med kommentarer för programmets 

möjligheter. 
 

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.     
 

Vid dagens sammanträde informerar Utsiktens tf. verksamhetschef Hans 

Åkerlundh att antalet sökande elever, vid dagens datum, uppgår till 8 elever. 

 

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. 

Presentation FOKUS-nämnden 2021-02-24. 

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”.  

Tjänsteskrivelse rektor Utsikten 2021-04-13. 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning(SWOT-analys), NB arbetslaget.  

Bilaga 2 - Risk- och konsekvensanalys gymnasieskolan scenario 1  

uppstart utan NB21. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-14 § 23.        
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Följande beslutsförslag föreligger:  

FOKUS-nämnden beslutar att starta Naturbruksprogrammet under 

förutsättning att minst 11 elever har valt utbildningen senast 2021-04-28 i 

enlighet med scenario 2 

 

Yrkanden  

Öyvind Höiberg (S) yrkar om tilläggsyrkande till föreliggande beslutsförslag 

enligt följande: 

- Att intagning inför läsåret 2021/2022 inte görs för programmet NB. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam effektiv 

organisation där de olika verksamheterna, kommunala vuxen-

utbildningen, gymnasie- och gymnasiesärskola på bästa möjliga sätt 

samordnas. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att i ett långsiktigt perspektiv utreder 

förutsättningarna för fortsatt drift av verksamheterna på Utsikten. 

Genomlysningen ska ske i samverkan mellan förvaltning och extern 

aktör. Frågor som bland annat ska genomlysas är programutbud, 

personaltillgång/kompetensförsörjning, ekonomi samt baskrav för 

elevantal per program, lokaldisposition, ledningsorganisation etc. 

Kommunens och skolans behov av utveckling ska ske i symbios, så att 

kommunen som helhet utvecklas. 

- Att genomlysningen ska presenteras för FOKUS-nämnden under hösten 

2021. 

Niklas Johansson (C) yrkar om att starta NB21 med 8 elever samt att under 

året göra en genomlysning i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

yrkandet från Niklas Johansson (C) avslås. 
 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande beslutsförslag och 

tilläggsyrkande från Öyvind Höiberg (S) och finner att föreliggande 

beslutsförslag avslås. 

 

Reservation 

Niklas Johansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande, samt 

Johnny Andréasson (SD) reserverar sig mot beslutet.              
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FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar: 

 

- Att intagning inför läsåret 2021/2022 inte görs för programmet NB. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam effektiv 

organisation där de olika verksamheterna, kommunala vuxen-

utbildningen, gymnasie- och gymnasiesärskola på bästa möjliga sätt 

samordnas. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att i ett långsiktigt perspektiv utreda 

förutsättningarna för fortsatt drift av verksamheterna på Utsikten. 

Genomlysningen ska ske i samverkan mellan förvaltning och extern 

aktör. Frågor som bland annat ska genomlysas är programutbud, 

personaltillgång/kompetensförsörjning, ekonomi samt baskrav för 

elevantal per program, lokaldisposition, ledningsorganisation etc. 

Kommunen och skolans behov av utveckling ska ske i symbios, så att 

kommunen som helhet utvecklas. 

- Att genomlysningen ska presenteras för FOKUS-nämnden under hösten 

2021.                    
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§ 38 Dnr 2021-000053 615 

Utredning, möjlig flytt av vuxenutbildningen 

Sammanfattning av ärendet 

Elevantalet på såväl Utsikten som vuxenutbildningen har minskat något de 

senaste åren och lokalbehoven har minskat i respektive verksamhet.  

Utöver det kan det finnas samordningsvinster med att samla utbildnings-

verksamheterna gymnasium och vuxenutbildning med varandra. Utifrån 

detta har förvaltningschef och rektorer för gymnasium och 

vuxenutbildningen fått i uppdrag av FOKUS-nämnden att utreda lokal- och 

samordningsfrågan. 

 

Idag är vuxenutbildningen samlokaliserad med AMI, IFO och 

Arbetsförmedlingen. Att just samla VUX, AMI, IFO och Arbetsförmedling 

innebär att det finns information och kompetens på en och samma plats och 

snabba beslut kan tas. Det blir lättare att ta del av flera verksamheter som 

individen har behov av men också att få vägledning i rätt val. En annan 

fördel är att verksamheterna genom att arbeta tillsammans och samverka 

ökar förutsättningarna för att det finns en planering kring den enskilde, och 

inte flera olika t ex en på Socialtjänsten, en på Vuxenutbildningen, en på 

Arbetsförmedlingen etc. Genom en ökad förståelse för varandras arbete, 

system och utmaningar blir verksamheterna mer effektiva och kan 

säkerställa rätt insats för individen i rätt tid.  

 

Dock behöver man utgå från målet med och kraven på vuxenutbildningen;  

 

Målet för de skolformer som ingår i kommunernas vuxenutbildning är att 

vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 

arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 

förutsättningar. För kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna gäller också att de som fått minst utbildning ska prioriteras. För 

Komvux på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna gäller också att 

de som har fått minst utbildning ska prioriteras. De övergripande målen för 

utbildningen har utökats så att det framgår att utbildningen även ska utgöra 

en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. 
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Forts. § 38 

 
Krav på vuxenutbildningen; 

 Funktioner som behövs på vuxenutbildningen är tillgång till studie- och 

yrkesvägledare samt rektor på visstid.  

 Tillgång till studiehall behövs för tillgång till teknisk utrustning och 

möjlighet till uppkoppling för de som inte har tillgång till det för att ta 

del av fjärrundervisning. En annan viktig faktor är möjligheten att ge 

såväl som att ta del av fjärrundervisning från andra vuxenutbildningar.  

 

Hinder 

Vuxenutbildningen samverkar idag med AME/AMI, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, som alla finns på plats i huset. 

För de flesta elever i verksamheten är kontakter med dessa myndigheter ofta 

förekommande och stor samverkanspotential finns i denna placering, vilket 

låg till grund för kommunens strävan att samla dessa aktörer på samma 

ställe. En flytt från Utvecklingscenter medför att en mycket viktig 

samverkansyta mellan flera aktörer försvinner, vilket inte bedöms vara till 

individens fördel. För de flesta som studerar på Vuxenutbildningen finns 

flera misslyckanden i tidigare skolgång, och en flytt till gemensamma lokaler 

med ungdomsgymnasiet riskerar att bli ett hinder för de som försöker skaffa 

sig utbildning i en mer vuxen miljö, med tydligare koppling till yrke och 

arbetsliv.  

 

Verksamheternas omfattning är idag något i underkant i förhållande till den 

totala lokalytan, men inte tillräckligt liten för att redan i höst rymma all 

verksamhet. Behovet av lokaler för vuxenutbildningen idag är något mindre 

än de man hyr men ändå behövs utifrån den undervisning som bedrivs idag 2 

klassrum, 1 studiehall (med tillgång till teknisk utrustning för uppkoppling 

för fjärrundervisning), 2 kontor och 1 arbetsrum.  

Dessa lokaler behöver helst hållas samlad för en effektiv verksamhet och det 

bedöms svår att uppnå på Utsikten i nuläget  

 

Att fylla lokalerna kan innebära små eller inga möjligheter till 

utveckling/expandering av verksamheter om inte nya lokaler tas i anspråk.  

 

När det gäller att blanda ungdomar och vuxna på en skola kan det finnas 

fördelar i form av att unga kan ta del av de vuxnas erfarenheter men det kan 

också finnas risker med gränser mm. 
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Forts. § 38  

 

Möjligheter 

Att samla flera utbildningar på samma plats skapar möjlighet till pedagogisk 

samverkan och ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av personalresurserna 

avseende all kompetens av såväl lärare, SYV och ledning, vilket skulle kunna 

gynna elevers lärande och utveckling. 
 

Lokalutnyttjandet blir även det mer effektivt med ev. lägre hyreskostnad, vilket kan 

ge en ökad resurs för de kostnader som är direkt knutna till själva undervisningen 

och därmed högre kvalitet för eleverna.             
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rektor vuxenutbildningen, rektor Utsikten och förvaltningschef 

FOKUS 2021-04-13.        

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 24.        
 

Följande beslutsförslag föreligger:  

FOKUS-nämnden beslutar att i nuläget inte ändra befintlig fysisk placering av 

verksamheterna.  
 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över organisationen för ökad 

samverkan/samordning med social- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Yrkanden  

Öyvind Höiberg (S) yrkar enligt följande i första delen: 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att förebereda flytt av vuxen-

utbildningen till Utsiktens lokaler fr.o.m. hösten 2022.  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande beslutsförslag och yrkande från 

Öyvind Höiberg (S) och finner att föreliggande beslutsförslag avslås i den första 

delen och ersätts enligt yrkande från Öyvind Höiberg (S). 
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att förebereda flytt av 

vuxenutbildningen till Utsiktens lokaler fr.o.m. hösten 2022.  
 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över organisationen för ökad 

samverkan/samordning med social- och samhällsbyggnadsförvaltningen.     
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§ 39 Dnr 2020-000015 600 

Internkontroll, uppföljning 2020/2021 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En 

god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende. 

 

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern 

kontroll" antaget av kommunfullmäktige 2003-11-19 och reviderat i 

kommunfullmäktige 2019-06-19. Med de nya anvisningarna knyts 

internkontrollen till den nya styrmodellen som antogs av KF 2018-12-12.  

 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna 

upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

I reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

att tillse att det finns en god intern kontroll. Därvid skall förvaltnings-

övergripande anvisningar och regler upprättas.  

 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som 

grund för sin styrning genomföra en riskanalys av sina verksamheter. 

Nämnderna ska varje år anta en plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas 

planer med obligatoriska kontrollmoment som omfattar samtliga nämnder.  

 

Redovisning av detta sker i Stratsys enligt uppgjorda tidsplaner och på olika 

nivåer 

 

Ärendet redovisas av biträdande förvaltningschef Ann-Helen Adler 

Johannesson.            
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Forts. § 39               

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för FOKUS-nämnden 2020-2021.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 25.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av uppföljning av interkontrollen 2020-2021 

och godkänner den.      
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§ 40 Dnr 2021-000014 600 

Internkontroll, plan 2021/2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Ann-Helen Adler Johannesson presenterar 

förslag till plan för internkontroll 2021/2022.      

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 26.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar biträdande förvaltningschef för presentationen och 

godkänner föreliggande plan för internkontroll 2021/2022.          
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§ 41 Dnr 2021-000038 600 

Årets Edare 2021 - Nominering och utdelning av pris 

Sammanfattning av ärendet 

Annons har under mars månad varit publicerad för att ge allmänheten 

möjlighet att nominera till ”Årets Edare 2021”.  

 

Vid förslagstidens utgång har fem nomineringar inkommit. 

 

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla 

insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga 

prestationer. Det kan även handla om insatser eller bedrifter inom andra 

områden, exempelvis i föreningslivet.  

 

Prissumman är 10 000 kr och kan delas ut till en person eller delas mellan 

flera personer. Pristagaren/pristagarna utses av FOKUS-nämnden.  

 

Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun.      

 

FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 27 att överlämna 

frågan om nominering till FOKUS-nämnden.   

 

Sammanlagt fem nomineringar har inkommit.                           

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2021-04-06. 

Inkomna nomineringar.         

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 27.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att tilldela priset som Årets Edare 2021 till 

föreningen Sandras Änglar med 5 000 kr samt till Madelene Bäck, som är 

initiativtagare till föreningen Sandras Änglar, med 5 000 kr.  

 

Madelene och föreningen Sandras Änglar nomineras för sitt engagemang för 

människorna i kommunen som behöver extra stöd.  

Priset utdelas vid passande Kommunfullmäktigesammanträde under hösten 

2021.           
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Forts. § 41                         

 

Jäv 

Anna Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet.                                          
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§ 42 Dnr 2021-000040 880 

Dals-Eds folkbibliotek - Miljöpolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till miljöpolicy för Dals-Eds folkbibliotek behandlades vid 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträde 2021-04-14.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-04-14 föreslås FOKUS-nämnden 

anta föreliggande miljöpolicy efter att den kompletterats utifrån de  

17 globala miljömålen. 

 

En reviderad policy har lämnats in till dagens nämndsammanträde.          

 

Beslutsunderlag 

Miljöpolicy för Dals-Eds folkbibliotek dat. 2021-03-05. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 28.  

Dals-Eds biblioteks arbete utifrån de 17 globala målen för hållbar 

utveckling.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att återremittera förslaget för avstämning mot 

Dalslands Miljö- och energikontor.     
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§ 43 Dnr 2021-000043 622 

Livsmedel- och måltidspolicy Dals-Eds kommun 2022-2025 - 

Remiss 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har sedan 2017 en Livsmedels- & Måltidspolicy. 

I samband med livsmedelsupphandling 2022 behöver den revideras, 

upphandlingsprocessen startar under 2021. Livsmedel- och måltidspolicy är 

ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, inköp och måltidsplanering i 

kommunen.  

 

Dokumentet är uppdelat i två delar. Första delen beskriver kommunens 

verksamhet och mål med måltidsmodellen som utgångspunkt. Andra delen 

handlar om hur man i måltidsutveckling använder råd, riktlinjer och 

nationella rekommendationer. 

 

I livsmedel- och måltidspolicyn beskrivs de lagar, råd och 

rekommendationer som följs och där FN:s barnkonvention artikel 32 ingår.  

I förslaget lyfts flera delar fram som säkerställer mål, riktlinjer, kvalitet 

m.m. I de delarna föreslås FOKUS-nämnden stå bakom policyn. Den del 

som man kan behöva se extra på är under avsnittet Pedagogiska måltider 

där det föreslås att “Grundskolans lunch bör vara schemalagd, det vill säga 

obligatorisk, separerad från rast och inplanerad mitt i en lektion eller 

mellan två lektioner tillsammans med närvarande lärare.” Detta är i 

grunden en bra idé som sannolikt ökar andelen elever som dagligen intar 

lunch och som troligen ger eleverna mer ork och energi att klara av 

skoldagen och sin utbildning. Dock kan man behöva utreda det mer med 

exempelvis omvärldsanalys, risk- och konsekvensanalys, förankra med 

bl.a. elevrådet, kostnadsberäkning (utifrån hur schemat eventuellt kan 

behöva ändras för personalen). Ser man över denna del så kan det vara ett 

bra förslag men det kan behöva ses över ytterligare innan ett politiskt beslut 

föreslås kunna tas i frågan. I övrigt föreslås FOKUS-nämnden stå bakom 

livsmedels- och måltidspolicyn.            

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-04-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-03-10 § 38. 

Tjänsteskrivelse enhetschef Kost & Lokalvårdsenheten. 

Livsmedel- och måltidspolicy – Förskola, skola och omsorg.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 29.   
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Forts. § 43            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag på livsmedels- och 

måltidspolicy förutom förslaget på obligatorisk skollunch där frågan behöver 

utredas mer inom FOKUS innan den delen införs i livsmedels- och 

måltidspolicyn.      
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§ 44 Dnr 2021-000054 611 

Inkommen skrivelse från personal i förskoleklass ang. 

ferieanställning 

Sammanfattning av ärendet 

Lärarna i förskoleklassen har inkommit med en skrivelse där de på nytt 

ansöker om byte av anställningsform från semestertjänst till ferietjänst, samt 

att eleverna ska gå 5 dagar i veckan istället för nuvarande 4 dagar. 

 

Skäl som de anger är bland annat att de önskar arbeta för en ökad kvalité där 

man ser på hela grundskolan som en helhet. Andra skäl som anges är att 

eleverna får en mer strukturerad verksamhet med behöriga lärare med en 5-

dagarsvecka liksom att lärarna får bättre planeringsmöjligheter och mer ork, 

om man som lärare kan fokusera på en verksamhet. De anger även att 

tidigare beräkningsunderlag är beräknat på det antal lärare som fanns i 

verksamheten då och idag är det två färre förkollärare i förskoleklass.   

 

De sänder även med länkar kring den utredning och det arbete som pågår på 

nationell nivå kring tioårig grundskola.  

Sammanfattning och bedömning  

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en tioårig 

grundskola kan införas, denna ska presenteras senast 26 april 2021. Syftet är 

att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning 

utifrån grundskolans kursplaner och inom den struktur som grundskolan har, 

exempelvis när det gäller rätten till särskilt stöd. 

 

Sedan förskoleklassen blev obligatorisk hösten 2018 är skolplikten i regel 

tioårig. Men förskoleklassen är i dag en egen skolform och undervisningen 

sker inte utifrån grundskolans ämnen och kursplaner. 

 

Då beslut inte är taget i frågan i riksdagen och utredningen inte heller ännu 

är presenterad kan inte undertecknad förvaltningschef ännu uttala sig 

ytterligare i frågan utan hänvisar till den tjänsteskrivelse som rektor för 

Snörrumskolan skrev 2019-11-27 samt den skrivelse som personalen 

inkommit med.  

 

Utöver det avser undertecknad förvaltningschef att återkomma i frågan när 

utredningen är presenterad och ställning är tagen i riksdagen samt eventuellt 

nya direktiv eller riktlinjer presenteras från regeringen eller Skolverket.  
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Forts. § 44 

 

Dock önskar undertecknad särskilt lyfta fram behovet av att möta framtida 

behörighetskrav i en tioårig grundskola genom att ta del av och upprätta en 

kompetensförsörjningsplan utifrån den fortbildningssatsning som regeringen 

nyligen fattat beslut om som ett led i förberedelserna av en tioårig 

grundskola. 

 

I år avsätts 100 miljoner kronor i statsbidrag för att förskollärare som arbetar 

i förskoleklass ska kunna bredda sin kompetens. För att få del av 

statsbidraget krävs att huvudmannen betalar minst 80 procent av 

förskollärarens lön i ersättning under tiden som denne fortbildar sig. 

Utredningen om en tioårig grundskola kommer senare i vår att lämna förslag 

om vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva 

undervisning i den nya första årskursen.                 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-04-09. 

Bilaga – Tjänsteskrivelse rektor Snörrumskolan F-3 2019-11-27. 

Inkommen skrivelse lärare i förskoleklass.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-14 § 30.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen  

- att bevaka utgången av SOU:s utredning av tioårig grundskola 

avseende hur FOKUS-nämnden ska tillmötesgå beslut, tidsplan, 

behörighetskrav m.m.    

- att upprätta en kompetensförsörjningsplan för att förkollärarna ska 

bredda sin kompetens för att möta framtida behörighetskrav i en 

tioårig grundskola utifrån den statliga satsning som görs from 2021.      

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor F-3 

Lärare i förskoleklass                          



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2021-000019 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Följande övriga frågor väcktes vid dagens möte: 

- Linus Lännhult (M) – Nyttjanderättsavtal konstgräsplan. 

- Anna Johansson (C) – Se över nuvarande riktlinjer gällande 

anläggningsbidrag etc för föreningar.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2021-000006 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

12. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-04-14.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 14714  

Informationsärenden FOKUS-nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

1.  Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-03-31 § 43 

 Inrättande av grundsärskola i Dals-Eds kommun - utredning  

 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-04-14 § 13 

 Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun – Bokslut 

 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-04-14 § 14 

 Revisionsberättelse för år 2020 - Dals-Eds kommun – Ansvarsfrihet 

 

4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-04-14 § 17 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i Kommunfullmäktige, 

ersättare i FOKUS-nämnden samt ledamot i Plan- och byggnadsnämnden        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


