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FOKUS-nämnden
§ 62

Dnr 2021-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Uppföljning Coronasituationen
2. Hagaskolans matsal
3. Läget Snörrumskolan
4. Delvis ändrad organisation grundskolan
5. Läget inför sommaren
6. Skolinspektionen - Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn vid
Hagaskolan i Dals-Eds kommun.
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FOKUS-nämnden
§ 63

Dnr 2021-000020 600

Verksamhetsbesök - Snörrumskolan
Sammanfattning av ärendet
Snörrumskolans rektor Ing-Marie Arkteg Siljeblad och tf rektor fritids
Annika Engen Henke informerar om nuläget och planering inför kommande
läsår på Snörrumskolan enligt nedanstående.
Förändringar inför hösten
 Organisation
 Barn i behov av särskilt stöd
 Särskola - integrering
 Timplaner för grundskolan och särskolan
 Lokaler
 Arbetsmiljön
 Pandemin
 Framtiden
Snörrum och Haga fritidshem
 Totalt 170 inskrivna elever
 Kompetensförsörjningsutmaningar
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och önskar trevlig sommar.

Expedieras till
Rektor F-3
Tf rektor fritids
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FOKUS-nämnden
§ 64

Dnr 2020-000089 810

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans
motionsområde
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 till kommunen om en
discgolfbana (frisbeegolf) vid Tavlans motionsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-10-14 § 151 beslutat att
remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.
FOKUS nämnden uppdrog 2020-11-16 § 106 åt fritid- och kulturchefen att
bereda ärendet.
Frisbeegolf är en växande sport i landet och bidrar även till besöksnäringen.
Det ska vara möjligt att bedriva detta även i Dals-Ed. Det förutsätter
troligtvis att vi kan använda områden, som inte kräver ytterligare underhåll
jämfört med idag. Istället för att spela med en golfboll så kastas en frisbee
iväg mot en särskild korg på kortare eller längre avstånd. Sedan gäller det att
med så få kast som möjligt få frisbeen på plats i korgen.
Förslaget från förslagsställaren är området kring Tavlans motionsgård i DalsEd. Där finns flera lämpliga ytor som skulle kunna användas. Kontakt har
tagits med Eds SK som ser positivt på att banor ställs i ordning på lämpliga
platser vid Tavlans motionsgård. Per Sandström från Eds SK har lovat att i
samverkan med företaget vara med vid planeringen av banorna. Kommunens
tekniska avdelning kan gjuta fundament och sedan sätta upp korgarna på
området. Även personal från AMI har lovat att ställa upp. En förutsättning
för att discgolfbana ska kunna anläggas på Tavlan är att kyrkan ger sitt
tillstånd. Eds SK arrenderar mark av kyrkan vid Tavlan.
FOKUS-nämnden föreslår att ett alternativt område skulle kunna vara
Timmertjärn där det redan förekommer viss friluftsverksamhet.
Fritid- och kulturchefen deltar vid behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2020-10-29.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-04 § 66.
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-06-07.
Offert DiscGolfPark.
Eds SK skrivelse 2021-06-08.
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

FOKUS-nämnden
Forts. § 64
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig bakom förslaget och föreslår att kommunen går
vidare med ärendet inom föreslaget område, samt att som alternativt område
förslås Timmertjärnsområdet . Som ett första steg bör kontakt tas med
berörda markägare och i andra hand tas kontakt med möjliga leverantörer.
Finansiering och underhåll bör ses över ytterligare.

Expedieras till
Fritid- och kulturchef
Eds SK
KS
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FOKUS-nämnden
§ 65

Dnr 2021-000021 617

Inrättande av integrerad grundsärskola på Hagaskolan
Sammanfattning av ärendet
Den 27 januari 2021 fattade FOKUS-nämnden beslut om att inrätta
grundsärskola på Snörrumsskolan för de elever i åk 1-3 som tillhör målgruppen.
Eftersom fler utredningar skulle genomföras på Hagaskolan åk 4-9 under våren
2021 valde FOKUS-nämnden att avvakta resultatet av dessa innan beslut också
skulle tas angående, att även inrätta grundsärskola på Hagaskolan. När nu de
fyra aktuella utredningarna på Hagaskolan är genomförda kan vi konstatera att
tre av de fyra eleverna tillhör målgruppen elever som har rätt att bli mottagna i
grundsärskolan.
På uppdrag av FOKUS-nämnden har biträdande förvaltningschef/skolchef
tillsammans med controller och representanter från grundskolans elevhälsoteam,
planerat för hur en organisation behöver se ut för inrättande av grundsärskola
även på Hagaskolan åk 4-9, höstterminen 2021. Planen är nu klar och redo att
presenteras inför FOKUS-nämndens arbetsutskott och ansvarig FOKUS-nämnd.
Vi ser en möjlighet att erbjuda grundsärskola på Hagaskolan redan höstterminen
2021.
Det finns flera vinster för eleverna att fortsatt få ta del av undervisning på
hemmaplan i det sociala sammanhang som de är vana vid. Vårdnadshavarna till
två av de tre utredda eleverna har gett sitt samtycke till inskrivning i
grundsärskola och lyfter fram önskemålet om att eleverna erbjuds undervisning
på Hagaskolan. 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/träningsskola. Det är en stor ekonomisk besparing att
erbjuda dessa elever grundsärskola på hemmaplan då kostnaden för IKE samt
taxikostnaden då faller bort. Eftersom vi har en större grupp särskoleelever som
inom två år kommer upp till Hagaskolan från Snörrumsskolan kommer denna
satsning inledningsvis att kosta, i såväl resursförstärkningar som lokalanpassningar, såväl på Hagaskolan som på Snörrumsskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biträdande förvaltningschef/skolchef 2021-06-08.
Presentation ”Utredning elever i behov av grundsärskola Hagaskolan.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 43.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

FOKUS-nämnden
Forts. § 65
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig positiv till att inrätta grundsärskola för elever i
årskurserna 4-9 på Hagaskolan och uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare
med arbetet.
FOKUS-nämnden beslutar att lyfta ärendet i kommunstyrelsen för att äska
medel motsvarande 1 180 tkr för 2021 för att inrätta en grundsärskola på
Hagaskolan.
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över avtal med Västtrafik
avseende skoltaxi.

Expedieras till
Förvaltningschef FOKUS
Bitr. förvaltningschef/Skolchef
Rektor 4-9
Bitr. rektor 4-9
KS
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FOKUS-nämnden
§ 66

Dnr 2021-000067 600

Hagtjärn - skötsel
Sammanfattning av ärendet
Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2021-05-26 § 59 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 är i stort behov av upprustning bl.a. för att minska
olycksrisken. Eftersom området även används till stor del av allmänheten
uppstår frågan om vem som är ansvarig om det uppstår olyckor.
FOKUS-nämnden beslutade vid mötet att lämna ärendet till förvaltningen för
beredning till dagens sammanträde.
Besiktning av området genomfördes 2021-05-28 av Utsiktens tf rektor Hans
Åkerlundh och fastighetsskötare Conny Melin. Ett besiktningsprotokoll har
sammanställts där man presenterar förslag till åtgärder i form av reparation
alt. nedmontering, beroende på hur nedslitet det är samt hur stor risk det är
för att olyckor ska inträffa.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens protokoll 2021-05-26 § 59.
Besiktning Hagtjärn dat. 2021-05-28.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 66.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner besiktning av Hagtjärn och uppdrar åt
Utsiktens tf rektor och fastighetsskötare att genomföra åtgärder i enlighet
med föreliggande besiktningsprotokoll, samt att förvaltningen uppdras att se
över aktuellt arrendeavtal.
FOKUS-nämnden önskar att frågan om Hagtjärns framtida användande tas
upp för diskussion vid nästa gemensamma nämndsamråd.

Expedieras till
Tf rektor Utsikten
Fastighetsskötare Utsikten
KS
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FOKUS-nämnden
§ 67

Dnr 2021-000073 625

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats
(EMI) - Läsåret 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att kraven på vård i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
upprätthålls. Vårdgivare ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för
verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Målsättning för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) är; Alla elever ska ha
tillgång till EMI på lika villkor och utifrån den enskildes behov.
FOKUS-nämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av
EMI i Dals-Eds kommun och har därmed det ytterska ansvaret för
densamma. Verksamhetschef har det samlade medicinska och administrativa
ledningsansvaret för verksamheten. I detta ingår avvikelsehantering och
anmälan enligt Lex Maria. Skolläkare är rådgivare i medicinska frågor och
utfärdar generella medicinska direktiv. Vid frågor som rör medicinsk
diagnos, vård och behandling är skolläkare medicinskt ansvarig.
All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att
arbetet ska utföras i överenstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet och är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den
lagstiftning som gäller inom Hälso- och sjukvården och för EMI, samt med
de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI), läsåret
2020/2021.
Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör FOKUS.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 45.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden godkänner föreliggande Patientsäkerhetsberättelse för
Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) för läsåret 2020-2021.
Expedieras till
Skolhälsovården
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FOKUS-nämnden
§ 68

Dnr 2021-000074 600

FOKUS ledningsorganisation
Sammanfattning av ärendet
Arbetsbelastningen för rektorerna som ansvarar för fritids och grundskolan
har under en längre tid varit alltför hög och omfattande. I vårens inspektion,
som genomfördes av Arbetsmiljöverket, så har bl.a. detta konstaterats och
riskbedömning avseende deras arbetsbelastning efterlyses.
Inriktningsmålet från 2013 är att enhetschefer i Dals-Eds kommun inte ska
ha mer än 25 anställda. Detta har nyligen påpekats i Arbetsmiljöverkets
inspektion, som ett mål att eftersträva då man påpekat att rektorerna har en
hög arbetsbelastning, se urklipp ur Arbetsmiljöverkets presentation nedan;

Utifrån detta har förslag på organisation tagits fram i samråd med berörda
rektorer.
Förvaltningschef Anna Andersson presenterar föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2021-06-02.
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 2021-05-04.
Förslag organisationsskiss ”FOKUS ledningsgrupp fr.o.m. HT 2021”.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 46.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att fritidshemmet blir en egen skolenhet fr.o.m.
2021-08-01. Rektor för fritidshemmet föreslås bli rektor för förskolan,
område 2.

Justerandes signatur
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FOKUS-nämnden

Forts. § 68
FOKUS-nämnden beslutar att förvaltningen återkommer med uppföljning av
organisationsförändringen under mars 2022.

Expedieras till
Berörda rektorer

Justerandes signatur
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FOKUS-nämnden
§ 69

Dnr 2021-000075 040

Uppföljning analysarbetet
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun genomlyser under 2021 flera av kommunens
verksamheter med fokus på kostnadsanalys inför budget 2022. För FOKUS
del fokuserar man på förskolan och grundskolan.
Arbete utifrån analyshandboken pågår i respektive verksamhet och
sammanställs i två separata presentationer under juni månad enligt
tidigare beslutad tidplan.
Presentation av respektive verksamhet sker vid FOKUS-nämndens
arbetsutskott och FOKUS-nämndens sammanträden under juni månad.
I sammanställningen har data samlats in från KOLADA, SCB och
genom enkäter som har skickats ut till de identifierade
jämförelsekommunerna (Arvika, Hagfors, Munkedal, Skinnskatteberg,
Storuman) samt våra grannkommuner Bengtsfors, Färgelanda och
Mellerud.
Förvaltningschef och förvaltningsekonom presenterar resultatet av det
analysarbete som gjorts av verksamheterna förskola och grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-06-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 47.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att
fortsätta arbetet med analyser och slutsatser av de inkomna underlagen.

Expedieras till
Fvc FOKUS
Ekonom FOKUS
Rektorer grundskola
Rektorer förskola
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FOKUS-nämnden
§ 70

Dnr 2021-000076 612

Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämnden gav i samband med beslut 2021-05-14 följande uppdrag
till förvaltningen avseende uppdrag utredning av Utsiktens framtida utbud;
 Att förvaltningen får i uppdrag att i ett långsiktigt perspektiv
utreda förutsättningarna för Utsiktens framtida programutbud.
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 då främst för NB-programmet.
Utsikten är en stor verksamhet som omsätter drygt 70 mkr, är en
arbetsplats för drygt 90 medarbetare och en skola för drygt 120 elever.
Det är av vikt, som nämnden anger, att säkerställa Utsikten som en
stabil verksamhet för både verksamhetens del såväl som för
kommunen. Verksamheten är externfinansierad och ska bära sina egna
kostnader och då krävs en långsiktig stabilitet såväl som föränderlig
verksamhet för att om möjligt uppnå detta.
Utredningsuppdraget ska göras i ett långsiktigt perspektiv men bör
parallellt bedrivas i en kortsiktig del för att eventuellt få ett utökat
programutbud som kan starta augusti 2022. Den långsiktiga delen av
utredningen bör stämma överens med den kortsiktiga delen.
Arbete med syfte med uppdraget, uppdragsdefinition, sammansättning
av arbetsgrupp, styrgrupp samt eventuell referensgrupp pågår i
förvaltningen. Följande förslag anges;
Syfte med utredningen;
 Att få ett långsiktigt hållbart programutbud på Utsiktens gymnasium
som harmoniserar med utbud och efterfrågan hos näringsliv,
kommun, region och elever samt har balans i ekonomi och
kompetens.
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FOKUS-nämnden
Forts. § 70
Uppdragsdefinition
 kortsiktigt utredningsuppdrag avseende programutbud som behöver
harmonisera med det långsiktiga utredningsuppdraget.
Programutbudet bör utgå från lokala förutsättningar av bl.a.
efterfrågan, behov och kompetens men ha en förankring i
omvärldsanalys och den statliga dimensionsutredningen avseende
gymnasium.
 långsiktigt utredningsuppdrag som förutom ovanstående utreder
personaltillgång/kompetensförsörjning, ekonomi samt baskrav för
elevantal per program, lokaldisposition, ledningsorganisation,
politisk styrning m.m.
Grupp som föreslås arbeta med uppdraget;
Styrgrupp
 Politisk representation från kommunstyrelsens arbetsutskott,
FOKUS-nämnden (två representanter), förvaltningschef FOKUS
och kommunchef.
Processgrupp
 Extern aktör Public Partner.
 Interna aktörer; två interna utredare inom kommunen,
marknadsföringsansvarig Utsikten (som en del i
marknadsföringstjänsten), förvaltningschef FOKUS och
kommunchef.
Referensgrupp
 Rektor, tf rektor, boendechef, representanter från varje program och
SYV
 deltagare från näringsliv, föreningar m.m. utifrån utredningen.
Direktupphandling av extern aktör för utredningsuppdraget är klar och
kommer genomföras av Public Partner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-06-02.
Presentation ”Projekt genomlysning Utsikten FOKUS-nämndens
arbetsutskott/kommunstyrelsens arbetsutskott”.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-06-09 § 48.
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FOKUS-nämnden
Forts. § 70
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och ställer sig bakom
föreliggande upplägg för genomförande av utredningsuppdraget Utsiktens
verksamheter.

Expedieras till
Deltagare styr- och processgrupp
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FOKUS-nämnden
§ 71

Dnr 2021-000019 600

Övriga frågor - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.
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FOKUS-nämnden
§ 72

Dnr 2021-000006 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
14. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-06-09.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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FOKUS-nämnden
§ 73

Dnr 14925

Informationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Folkhälsorådets sammanträdesprotokoll 2021-04-26.
2. Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn vid Hagaskolan i DalsEds kommun.
3. Arbetsmiljöverket – Resultatet av inspektionen 23 april 2021.
4. Plan- och bygg – Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Ed 10:2 m.fl.
5. Lärarförbundet i Dals-Ed
Skrivelse ”Lärarförbundet Ed förklarar sig härmed oeniga med
arbetsgivaren Dals-Eds kommun vid löneöversynsavstämningen
2021-06-09.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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