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§ 50 Dnr 2021-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ledningsorganisation 

2. Naturbruksavtal 

3. Skadegörelse Hagaskolan 

4. Arbetsmiljöverkets inspektion 

5. Pågående analysarbete 

6. Lex Sarah anmälan 

7. Hagtjärn        

8. Analysarbetet Utsikten 

8. Coronasituationen                          
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§ 51 Dnr 2021-000020 600 

Verksamhetsbesök - Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Hagaskolans rektor Maria Engström och biträdande rektor Camilla Wester 

lämnar nämnden information om nuläget på Hagaskolan enligt 

nedanstående.  

 Elever i behov av särskilt stöd 

 Elever som har rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan 

 Budget  

 Tjänster LÅ 21/22   

 Stratsys                       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Expedieras till 

Rektor  

Bitr. rektor Hagaskolan              
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§ 52 Dnr 2021-000052 042 

Budgetuppföljning per april 2021, tertial 1 - FOKUS-

nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson informerar om det aktuella läget.  
 

Prognosen visar på ett underskott för hela förvaltningen om minus 5,184 mkr.                                       

Ansvaren grundskola inkl. skolskjuts, förskola, fritid & kultur och 

vuxenutbildning har tillsammans haft anpassningar att göra som motsvarar 

ca 3,3 mkr. I prognosen ser det ut som att de går mot ett minus sammanlagt på 

1,35 mkr. 

Vad gäller Utsikten så är det svårprognostiserat under rådande omständigheter. 

Ifall NB programmet inte startar under hösten 2021 så går man mot ett minus på 

920 tkr. Skulle man starta med de som sökt är prognosen istället minus 270 tkr. 

FOKUS största minusresultat finns på ansvaren med IKE kostnader och 

intäkter. Tillsammans är prognosen för dessa minus 1,8 mkr (grundsärskola, 

gymnasieskolan samt IKE för grundskola, förskola och fritidshem). Detta är i 

tillägg till det tillskottet vi fått i ram, just för IKE kostnader. 

Slutligen så finns ett minus på förvaltningsnivå, där man haft anpassningar 

motsvarande 1,65 mkr. Det är den ingående obalansen som inte kunnat fördelas 

ut på övriga ansvar då det beslutades att alla verksamheter skulle få budget 

motsvarande den som man hade år 2020. Prognosen för ansvar 5100 är minus 

1 mkr, detta beror på ett ej budgeterat bidrag från VG regionen som vi ansökt 

om och fått, gällande NB elever utanför regionen.         
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning tertial 1, 2021 – FOKUS-nämnden.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 34.     
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över kostnader avseende 

skolskjutsar främst inom grundsärskolan, samt att fortsätta det pågående 

analysarbetet avseende förskolan och grundskolan.      
 

 

Expedieras till 

FOKUS vha 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef                      
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§ 53 Dnr 2021-000057 600 

Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt verktyg 

i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2021-03-08 som gäller skolträdgårdar som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen på kommunens förskole- och skolenheter.   
 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 8 att remittera medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning   

 

I medborgarförslagets motivering anges att skapandet av skolträdgårdar bör 

vara en del av undervisningen som kan knytas till flera ämnen och läroplanens 

kunskapsmål. I förslaget anges att pedagogisk odling handlar om ett livslångt 

lärande där förskolebarnen och skoleleverna får möjlighet att upptäcka 

samband, skapa relationer, bryta maktstrukturer och etablera kontakt med 

naturen samt förvärvar djupare kunskaper om hur natur och människa bör 

samspela för långsiktig hållbarhet.  
 

I förslaget anges vidare att en skolträdgård kan se ut på många sett, alltifrån 

mindre odlingsytor och odlingslådor till odlingar i större skala. Den kan vara 

knuten till den egna enheten, till flera eller förläggas till ett annat område som 

exempelvis ett äldreboende.  
 

Skolträdgårdar finns i varierande utföranden och omfattningen av 

användandet av det i undervisningen skiljer sig åt mellan enheterna.  

Knappt någon samverkan pågår mellan enheterna med exempelvis Utsiktens 

växthus eller Fågelvägens skolträdgård. Det skulle kunna vara en större sam-

verkan med exempelvis dessa enheter liksom att man eftersträvar en viss 

omfattning av skolträdgård på alla enheter samt plan för hur nyttjandet av 

detta ska ske på respektive enhet samt hur det kopplas till undervisningen.  
 

Det som kan vara en utmaning är att sommarlovet inträder när större delen av 

skördetiden äger rum och hänsyn och anpassning av det kan då behöva ske.       
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-03-08. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-05-07.           

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 §       
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Forts. § 53 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ser positivt på det inkomna medborgarförslaget. Dock är det 

FOKUS-nämndens bedömning att det är verksamheterna själva som bedömer 

behov och omfattning av skolträdgårdar, samt hur det kopplas till under-

visningen, då förutsättningar för att anlägga skolträdgårdar varierar i de olika 

verksamheterna.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Berörda verksamheter 

Kommunstyrelsen                       
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§ 54 Dnr 2020-000090 810 

Medborgarförslag - Skatepark i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

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

skatepark i Dals-Ed. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-14 § 152, att remittera 

medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.     

                         

Ärendet behandlades i FOKUS-nämnden 2020-11-16, 107, där beslut togs 

att uppdra åt fritid- och kulturchef att bereda ärendet.  

 

I föreliggande tjänsteskrivelse från fritid- och kulturchef framgår att det finns 

eventuella planer på att anlägga en skatepark på Le-området i framtiden. 

Kontakt har tagits med arbetsgruppen som ansvarar för Le-områdets 

framtida användning.                   

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-10-14 § 152. 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2020-10-29.        

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

FOKUS-nämndens protokoll 2020-11-16. 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-05-06.       

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 35.              

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att fritid- och kulturchefen ska, som representant 

för FOKUS-nämnden, vara delaktig i arbetsgruppens planering av 

anläggande av skatepark på Le-området.                 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Fritid- och kulturchef 

Arbetsgruppen för Le-områdets framtida användning     
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§ 55 Dnr 2021-000060 214 

Meddelande - underrättelse om granskning, detaljplan för ED 

10:2 m.fl. (Årbol) - BYGGD-2020-141.214 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för ED 10:2 m.fl. Dals-Eds kommun, Västra Götalands 

län, finns utställt för granskning under tiden 22 april till och med 16 maj 

2021. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 22 december 2020 

till och med 31 januari 2021 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut 

för granskning. 
 

Planområdet 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 är idag planlagt för skola och för bostäder i en och två våningar, 

begränsat till friliggande hus eller parhus. Huvuddelen av planområdet är 

redan idag bebyggd med bostäder. 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i 

upp till två till tre våningar på obebyggda tomter samt att korrigera rådande 

förhållanden så att detaljplan och genomförd fastighetsbildning 

överensstämmer. Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens 

översiktsplan och avser en förändring av tidigare detaljplanelagt område. 
 

FOKUS-nämnden vill särskilt understryka vikten av att hänsyn tas i allt 

planarbete till nuvarande och framtida behov av tillgång till barnomsorg, 

skola och fritidsverksamhet och att barnperspektivet alltid beaktas vid 

planering av nya bostadsområden vad gäller exempelvis utrymmen för fritid 

och lek, liksom säkra gång- och cykelvägar. I den aktuella planen kan inte 

ses att hänsyn har tagits till säkra gång- och cykelvägar i området.     
 

Beslutsunderlag 

Underrättelse om granskning 2021-04-22. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-05-07. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 37.        
 

FOKUS-nämndens beslut  

FOKUS-nämnden vill särskilt trycka på vikten av säkra gång- och 

cykelvägar, samt att korsningen Fågelvägen-Tjädervägen-Orrvägen trafik-

säkras då den utgör en uppenbar risk för trafikolyckor. I all synnerhet 

vintertid.       

 

Expedieras till 

Plan- och byggnadsnämnden     
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§ 56 Dnr 2021-000061 214 

Meddelande - underrättelse om granskning, detaljplan för ED 

2:3 och del av ED 10:3 (Annexet) - BYGGD-2021-35.214 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för ED 2:3 och del av ED 10:3, Dals-Eds kommun, 

Västra Götalands län, finns utställt för granskning under tiden 22 april till 

och med 16 maj 2021. 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 3 november 2015 till och 

med 14 december 2015. Efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för 

granskning. 
 

Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le. 

Det avgränsas i norr av Storgatan (länsväg 2183) och i söder av Ängsvägen. 

Fastigheten Ed 2:3 är i gällande plan betecknad för hotellverksamhet men 

önskas användas för bostadsändamål i huvudsak, samt även för andra 

centrumrelaterade verksamheter. Planer finns att utveckla den befintliga 

Terrassparken och en utvidgning av parkområdet föreslås västerut, där det i 

dagsläget finns en tennisplan på privat mark. 
 

Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan 

och avser en förändring av tidigare detaljplanelagt område. 
 

FOKUS-nämnden vill särskilt understryka vikten av att hänsyn tas i allt 

planarbete till nuvarande och framtida behov av tillgång till barnomsorg, 

skola och fritidsverksamhet och att barnperspektivet alltid beaktas vid 

planering av nya bostadsområden vad gäller exempelvis utrymmen för fritid 

och lek, liksom säkra gång- och cykelvägar. Detta bedöms finnas i området 

men med eventuellt behov av översyn av övergången till säkra cykelvägar.       

 

Beslutsunderlag 

Underrättelse om granskning 2021-04-22. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-05-07. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 38.      
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden yrkar på att i detaljplanförslaget skall hänsyn tas till 

trafikförhållanden för barn och ungdomar på väg till och från skola samt 

fritidsaktiviteter.                     

 

Expedieras till 

Plan- och byggnadsnämnden                  
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§ 57 Dnr 2021-000064 292 

Remiss - Konstgräsplan vid Hagaskolan (stenmjölsplanen) 

Sammanfattning av ärendet 

Till FOKUS-nämnden har inkommit en tjänsteskrivelse från 

fastighetsförvaltare angående anläggande av konstgräsplan vid Hagaskolan. 

Eds FF har länge arbetat för att kunna förverkliga anläggandet av en 
konstgräsplan vid gamla grusplanen vid Hagaskolan. Under en period fanns 
förslag om etablerande av en hall som bland annat skulle omfatta konst-
gräsplan och som kommunstyrelsen behandlade som ärende 2016-05-25  
§ 95.  
 
I beslutet avstod kommunstyrelsen medverkan i projektet om allaktivitetshall 
men med hänvisning till värdet av utökade förutsättningar för aktiviteter och 
att lokaler frigörs för berörda föreningar såg kommunstyrelsen positivt på att 
Eds FF återgår till att utreda förutsättningarna för en konstgräsplan och att 
man återkommer till kommunen med presentation av ett sådant koncept.  
 
Bland annat hänvisade kommunstyrelsen i beslutet också till att för att 
projektet ska bli möjligt att genomföra krävs en stor andel extern- och 
privatfinansiering och att kommunens bidrag blir av engångskaraktär. Det är 
därför viktigt att försöka engagera både övrigt föreningsliv och kommunens 
näringsliv i projektet. För fortsatt dialog med kommunen hänvisas i detta 
läge i första hand till FOKUS-nämnden och dess förvaltning. 
 
Efter flera års process med att söka medel för projektet där även bland 

annat frågan om nyttjanderättsavtal och bygglov för anläggandet utretts, 

har föreningen återkommit till kommunen om stöd i finansieringen av 

såväl investering som drift.  

 

Kommunstyrelsen beslutade om nyttjanderättsavtal gällande i tio år  

2021-03-03 § 32. Enligt nyttjanderättsavtalet ska separat avtal tecknas för 

driften. Av nyttjanderättsavtalets villkor ingår bl.a. att markområdet ska vara 

tillgängligt för skolverksamhet under skoltid. FOKUS-nämnden bereds 

därför möjlighet att yttra sig i ärendet.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2021-04-06. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 39. 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-05-18. 

Tjänsteskrivelse rektor Hagaskolan 2021-05-19.   

Skrivelse ledamot Linus Lännhult (M).       
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Forts. § 57 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig positiv till anläggandet av en konstgräsplan i 

kommunen i enlighet med de synpunker som inkommit från Hagaskolans 

rektor och fritid- och kulturchef.  

Dock ställer sig nämnden frågande till tecknande av separat driftsavtal med 

Hagaskolan gällande uppkomna skador i samband med skolans nyttjande av 

området. I Hagaskolans budget finns inga medel anvisade för att täcka 

eventuellt uppkomna skador. 

 

FOKUS-nämnden beslutar att i delarna rörande drift- och skötsel, snö-

röjning, miljöproblematik ställa sig bakom skrivelse inkommen från ledamot 

Linus Lännhult (M).                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelen  

Fritid- och kulturchef 

Rektor Hagaskolan   
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§ 58 Dnr 2021-000059 600 

Länsgemensamt avtal Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

- Fyrbodal 

Sammanfattning av ärendet 

I länet har ett förslag till nytt gemensamt avtal för verksamhetsförlagd 

utbildning, (VFU), för akademiska vårdutbildningar på grund- och 

specialistnivå tagits fram av en partsgemensam arbetsgrupp där 

kommunerna, lärosätena och Västra Götalandsregionen varit representerade. 

För Fyrbodals kommuner innebär det att det tidigare avtalet mellan 

delregionens kommuner och Högskolan Väst ersätts.  
 

Kommunstyrelsen tar beslut om tecknande av avtal 2 juni och har inför detta 

beslut begärt utlåtande från FOKUS-nämnden och Socialnämnden.  

I tjänsteskrivelse från Kommunchefen föreslås att Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna avtal.   
 

För FOKUS verksamheter avser detta i första hand vårdutbildning på 

specialistnivå med inriktning skolsköterska/distriktssköterska.  
 

Det är inga förändringar i ersättningsnivåer eller andra kostnader kopplade 

till nytt avtal. 
 

Förslaget på avtal bedöms i sin helhet se bra ut och förvaltningen har inget 

att anmärka på utan ställer sig positiv till förslaget på gemensamt avtal för 

verksamhetsförlagd utbildning, (VFU), för akademiska vårdutbildningar på 

grund- och specialistnivå.  Förslaget bedöms vara väl genomarbetat och är 

väl förankrat. Det bedöms vara till stor fördel att det finns ett gemensamt 

avtal för hela länet istället för separata.             
 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal. 

Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2021-05-19. 

FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2021-05-19.       
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag om att teckna avtal 

avseende verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar 

mellan samtliga kommuner och lärosäten i länet samt Västra Götalands-

regionen.      

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                    



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2021-000019 600 

Övriga frågor – Hagtjärn skötsel 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens möte tog Öyvind Höiberg (S) upp frågan om skötsel av Hagtjärn.    

Hagtjärn används som uteklassrum för Utsiktens NB1 elever, där man bland 

annat gör sin praktik och tar emot grupper för aktivitetsdagar med 

övernattning. Dock har Hagtjärn inte använts de senaste åren i samma 

omfattning som tidigare. Detta har gjort att broar, spångar, vindskydd m.m. 

har förfallit. Området ser mycket vanskött ut, samt att eftersattheten även 

medför ökad risk för olyckor. 

Området används även till stor del av allmänheten. Vem är då ansvarig om 

olyckor uppstår?                  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att ärendet lämnas till förvaltningen för beredning 

och tas upp vid nämndens sammanträde den 23 juni.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-förvaltningen 

FOKUS fvc                                                             



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2021-000006 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

12. Delegationsbeslut fattade av FOKUS-nämndens ordförande. 

 Besluten avser när-, fjärr och distansundervisning för elever i 

årskurs 7-9 på Hagaskolan samt för gymnasieelever vid 

Utsiktens gymnasium.  

 Besluten är fattade utifrån FOKUS-nämndens beslut om 

delegation, 2020-08-26 § 67.  

 

13. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-05-12.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 14804  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-04-28 § 65 

 Remiss- Godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola – Mundkedals kommun  

 

2. Polisregion Väst  

 Polisanmälan avseende skadegörelse vid Hagaskolan 

 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-05-12 § 27 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i Kommunfullmäktige, 

ersättare i FOKUS-nämnden samt ledamot i plan- och byggnadsnämnden – 

Fyllnadsval                               
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


