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FOKUS-nämnden
§ 86

Dnr 2021-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Elevärenden Hagaskolan och Utsikten
2. Uppföljning Coronasituationen
3. Utvecklingscenter lokaler
4. Hagaskolans matsal
5. Allvarligt tillbud förskolan – Stenar i undertak

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 87

Dnr 2021-000020 600

Verksamhetsbesök - Utsiktens gymnasium
Sammanfattning av ärendet
Till dagens möte har rektor för Utsiktens gymnasiesärskola, tf rektor för
Utsiktens gymnasium samt boendechef, bjudits in för att lämna
nulägesinformation.
Aktuell information lämnas om skolans pågående verksamheter samt tankar
inför framtiden.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Expedieras till
Rektor Utsiktens gymnasiesärskola
Tf. rektor Utsiktens gymnasieskola
Boendechef Utsikten
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Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 88

Dnr 2021-000076 612

Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter - Information
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämnden beslutade 2021-05-14 “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 vuxenutbildningen, gymnasie- och
gymnasiesärskola på bästa möjliga sätt samordnas.”
FOKUS-nämnden gav vidare i samband med ovanstående beslut 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 skola och boende 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.
Direktupphandling av extern aktör skedde under juni månad av
kommunchef och förvaltningschef FOKUS. Valet föll på konsultföretaget
Public Partner och arbete pågår.
En presentation av arbetet och de slutsatser konsulterna gjort
presenterades i samband med en workshop med alla inblandade
2021-09-09.
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Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
Forts. § 88
Föreligger tjänsteskrivelse från FOKUS förvaltningschef daterad
2021-09-15.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 58.
Tjänsteskrivelse FOKUS förvaltningschef 2021-09-15.
Bilaga 1. Möjligheter och farhågor från respektive arbetslag på Utsikten
2021-09-21.
Public Partner presentation av utredningen.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar;
 att Naturbruksprogrammet NB läggs ned
 att förvaltningen får i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
avseende att NB-programmet läggs ned samt tar fram en plan för hur
Utsikten ska organiseras utifrån detta beslut
 att förvaltningen får i uppdrag att utreda framtida organisation med
tillhörande risk- och konsekvensanalyser avseende övriga program,
utveckling av program samt övriga förslag som har angetts för Utsiktens
verksamheter
 att förvaltningen i samarbete med berörda parter får i uppdrag att se över
styrrelaterade frågor avseende lokaler och lokalkostnader samt ekonomi
 att förvaltningschef tillsammans med ordförande i FOKUS-nämnden är
sammankallande till det kommunövergripande arbetet med att arbeta med
syfte för Utsikten, ta fram idén som man ska vara trogen och prövar denna
idé mot marknaden.
 att förvaltningen får i uppdrag att för FOKUS-nämndens del säga upp aktuellt
arrendeavtal avseende Eds-Strand 3:1 (Hagtjärn). Avtalet löper till och med
2023-03-13, då parterna skriftligen äger rätt att säga upp avtalet senast ett år
före avtalstidens utgång. FOKUS-nämnden ställer sig dock positiva till att
Dals-Eds kommun upprättar ett nytt arrendeavtal för området, men
bedömningen är att skolan inte har utrymme och möjlighet att ta på sig
skötsel och underhåll av området. Särskilt inte när Naturbruksprogrammet
NB läggs ned, då de varit en viktig part i arbetet.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
FOKUS-nämndens ordförande
FOKUS fvc
Rektor gymnasiesärskolan
Tf rektor gymnasieskolan
Boendechef Utsikten
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2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 89

Dnr 2020-000089 810

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans
motionsområde
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 om en discgolf-frisbeegolfbana
vid Tavlans motionsområde. Kommunfullmäktige har
2020-09-16 § 68 remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen remitterar därefter förslaget till FOKUS-nämnden för
beredning. Fritid- och kulturchef fick i uppdrag av FOKUS-nämnden
2020-11-16 § 68 att bereda ärendet och har därefter inkommit med tjänsteskrivelse.
Förslagsställaren föreslår området kring Tavlans motionsgård, där det finns flera
lämpliga ytor som kan användas. Kontakt har tagits av fritid- och kulturchef
med Eds SK, som ser positivt på att banor ställs i ordning på lämpliga platser
vid Tavlans motionsgård. I samverkan kan planering av banorna ske med
kommunens tekniska avdelning samt att personal från AMI, kan vara behjälplig.
Eds SK arrenderar marken vid Tavlan av kyrkan, en förutsättning för att
discgolfbana ska anläggas är att kyrkan ger sitt tillstånd. FOKUS-nämnden
föreslår Timmertjärn som ett annat alternativt område.
FOKUS-nämnden beslutade 2021-06-23 § 64 att ställa sig bakom förslaget och
föreslår att kommunen går vidare med ärendet inom föreslaget område, samt att
som alternativt område föreslås Timmertjärnsområdet.
Som ett första steg bör kontakt tas med berörda markägare och i andra hand
kontakt med möjliga leverantörer. Finansiering och underhåll bör ses över
ytterligare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-18 § 130 att återremittera
ärendet för ytterligare beredning i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, för att färdigställa förslaget.
Tillsammans med företaget Discgolfpark har två områden granskats
2021-08-30. Tavlans motionsgård samt skogsområdet kring Timmertjärn och
Stora Sågtjärn, som båda är lämpliga för ändamålet.
Vad beträffar Tavlan så rekommenderas att åtminstone två banor kan anläggas i
skogsterrängen i anslutning till de öppna fälten. Då kommunen arrenderar
marken av Svenska Kyrkan så måste vi i så fall få tillstånd att ta bort några träd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
Forts. § 89
En fördel med Tavlan är att de öppna fälten är lättare att använda för ovana
nybörjare. Timmertjärn och Sågtjärnsområdet ägs av kommunen. Här är fullt
möjligt att uppföra nio banor under förutsättning att ett antal träd tas ner.
Oavsett vilket område som kan bli aktuellt så måste framtida skötsel säkerställas samt lösning av den finansiella frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör FOKUS 2020-10-29.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2020-11-04 § 66.
FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2020-11-16 § 106.
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-06-07.
Offert DiscGolfPark.
Eds SK skrivelse 2021-06-08.
FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2021-06-23 § 64.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-08-18 § 130.
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-09-02.
Rapport från besök av DiscGolfPark 2021-08-30.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 59.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen och ger i uppdrag till
förvaltningen att tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån
föreliggande underlag inkomma med förslag på lämplig och möjlig placering,
finansiering och skötsel.

Expedieras till
Fritid- och kulturchef
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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FOKUS-nämnden
§ 90

Dnr 2021-000052 042

Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2021 - FOKUSnämnden
Sammanfattning av ärendet
2021 års budget- och verksamhetsuppföljning görs per 31 augusti 2021 och
presenteras i FOKUS-nämndens arbetsutskott och FOKUS-nämnden under
september.
Verksamhetsberättelser tertial 2 redovisas också för varje verksamhet i samband
med detta ärende.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelser FOKUS-nämndens verksamheter.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2021-09-06.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 62.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2021-09-17.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar


att godkänna föreliggande verksamhetsberättelser tertial 2 för FOKUSnämndens verksamheter avseende verksamhets- och budgetuppföljning.
 att godkänna delårsbokslut tertial 2.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
FOKUS vha
FOKUS förvaltningsekonom
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2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 91

Dnr 2021-000003 041

Remiss - Budget och mål 2022, plan 2023-2024
Sammanfattning av ärendet
Till FOKUS-nämnden och förvaltningen har det inkommit en budgetremiss
avseende förslag driftsbudget 2022, plan 2023-2024. I budgetremissen
presenteras övergripande budgetförutsättningar samt förslag till resursfördelning
utifrån vissa principer. Respektive nämnd ombeds att inkomma till
kommunstyrelsen senast 24 september med synpunkter på förslag till
resursfördelning.
Utgångspunkten för resursfördelningen i budget 2022, plan 2023-2024 är att
nämnderna bör kunna bedriva en verksamhet med resurser motsvarande
referenskostnaderna. Förändringen av ramen för socialnämnden och FOKUSnämnden baseras därför på 2020 års nettokostnadsavvikelser.
Beslutsunderlag
Kommunchef och tf ekonomichef tjänsteskrivelse Remiss driftsbudget 2022,
plan 2023-2024, dat. 2021-08-31.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-09-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 60.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse samt lämnar
remissvar i enlighet med förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
FOKUS vha
FOKUS förvaltningsekonom
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FOKUS-nämnden
§ 92

Dnr 2021-000004 043

Taxor och avgifter 2022 - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för främst de tjänster,
service, lokaler och interkommunala ersättningar som FOKUS-nämnden
tillhandahåller.
Utsikten gymnasiums interkommunala ersättningar samt avgifter för internat
och LSS-boende hanteras separat i samband med budgetarbetet.
Bifogat underlag är reviderat förslag på taxor och avgifter FOKUS-nämnden
2022.
Beslutsunderlag
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-08-11 § 52.
Förslag till taxor och avgifter för 2022.
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS dat. 2021-09-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträde 2021-09-08 § 61.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till Taxor och
avgifter för FOKUS-nämndens verksamheter 2022.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
FOKUS vha
FOKUS förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 93

Dnr 2021-000085 290

Hagaskolans skolmuseum - Ny lokal
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att riva nuvarande byggnad till förmån för
nybyggnation under förutsättning att rivningslov beviljas. I samband med detta
beslut uppdrog Kommunstyrelsen åt FOKUS-nämnden att utreda framtiden för
skolmuseet som idag inryms i nuvarande matsalsbyggnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-09-01 § 112.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2021-09-06.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 66.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjliga framtida lokaler
för skolmuseet som idag inryms i nuvarande matsalsbyggnad.

Expedieras till
FOKUS fvc
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FOKUS-nämnden
§ 94

Dnr 2021-000087 630

Skrivelse från Socialdemokraterna angående
fritidshemsverksamheten i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har 2021-08-31 inkommit till FOKUS-nämnden med en
skrivelse avseende fritidshemmen. I skrivelsen påtalar man olika brister som
man bedömer att fritidsverksamheten idag har avseende bl.a. personaltäthet,
behörighet, kompetensutveckling, planeringstid och lokaler. Socialdemokraternas bedömning är att verksamheten klarar omsorgsuppdraget, men
inte kvaliteten på undervisningsuppdraget.
Sammanfattningsvis föreslår Socialdemokraterna med sin skrivelse följande;
Socialdemokraterna föreslår att FOKUS-nämnden i samband med kommande
budgetarbete:
• äskar med anledning av ovanstående en utökning med 2 tjänster.
Totalt 1,2 mkr.
• ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kompetens/rekryteringsplan för att
öka behörigheten inom fritidshemmen
• att förvaltningen undersöker möjligheten att vid eventuell nybyggnation av
bespisningslokalen på Hagaskolan även undersöker förutsättningarna för att
inhysa ett fritidshem i byggnaden (f.d. gula huset)
• att förvaltningen undersöker vilka åtgärder som behövs göras så att
fritidshemmen har rätt förutsättningar i befintliga lokalutrymmen för att bedriva
verksamhet med god kvalitet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Socialdemokraterna 2021-08-31.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-09-06.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 63.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att bjuda in ansvarig rektor för fritidshemmen Anna
Hansson till nämnden 2021-10-20 för att informera om de förutsättningar som
finns idag för att bedriva fritidshemsverksamhet utifrån Skollagen,
kompetensförsörjning och lokaler.
Expedieras till
Rektor fritidshemmen
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FOKUS-nämnden
§ 95

Dnr 2021-000088 623

Skolskjutsreglemente för Dals-Eds kommun - Översyn
Sammanfattning av ärendet
Ny upphandling av skolskjuts pågår nu med ikraftträdande 2023. För själva
skolskjutsen utgår man från kommunens Skolskjutsreglemente.
Förvaltningen har uppmärksammat att vissa justeringar kan behöva göras i
nuvarande skolskjutsreglemente.
Bifogat underlag är reviderat förslag på Skolskjutsreglemente för FOKUSnämnden med förslag på ikraftträdande läsåret 22/23.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Skolskjutsreglemente.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-09-06.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 64.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning av
föreliggande förslag till skolskjutsreglemente, utifrån de förslag till ändringar
som lyfts vid dagens sammanträde.

Expedieras till
Skolskjutsansvarig
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FOKUS-nämnden
§ 96

Dnr 2021-000089 611

Redovisning av skolresultat för grundskolan - Vårterminen 2021
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-förvaltningen redovisar två gånger per år skolresultat för grundskolan
för FOKUS-nämnden, detta tillfälle avser vårterminen 2021.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Utgångspunkten är vad som anges i skollag, föreskrifter och läroplaner. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska garantera att barn och elever får likvärdig
utbildning såväl i kommunen som i hela landet. Det systematiska kvalitetsarbetet
tar sin grund i de nationella styrdokumenten som skollag, förordningar,
läroplaner och allmänna råd. På lokal nivå utgår arbetet från Dals-Eds
styrmodell. Avstämningar sker i form av delårsbokslut och årsbokslut. Arbetet
följer kalenderåret och avstämningar mot de nationella målen sker regelbundet
både på enhets-, förvaltnings-, och nämndsnivå. Det systematiska
kvalitetsarbetet planeras och dokumenteras i kommunens styrmodell vilken tar
sin utgångspunkt i verksamhetens grunduppdrag. Grunden i styrmodellen,
liksom i allt systematiskt kvalitetsarbete, är att följa upp och analysera resultat
samt planera och genomföra åtgärder. Redovisningen av skolresultaten är en del
i detta arbete.
Beslutsunderlag
Elevresultat för analys.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-09-02.
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 65.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden tackar för redovisningen och bjuder in rektor och bitr.
förvaltningschef för fortsatt analysarbete.

Expedieras till
Rektor Hagaskolan
Bitr. förvaltningschef/Skolchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-22

FOKUS-nämnden
§ 97

Dnr 2021-000019 600

Övriga frågor - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
FOKUS-nämnden lyfter vid dagens sammanträde sin önskan om att en
lokalpolicy arbetas fram av en lokalgrupp.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att lyfta frågan med kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FOKUS-nämnden
§ 98

Dnr 2021-000006 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
17. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-09-08.
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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Utdragsbestyrkande
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FOKUS-nämnden
§ 99

Dnr 15134

Informationsärenden - FOKUS-nämnden
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021- 09-01§ 119
Inrättande av grundsärskola i Dals-Eds kommun – utredning
FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.
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