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Plats och tid Digitalt sammanträde via Google Meet, onsdagen den 15 december 2021 kl. 08.00-12.00. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), ordförande 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

Öyvind Höiberg (S), (deltagit t.o.m. kl. 11.00.) 

  

Övriga närvarande Anna Andersson, förvaltningschef  

Eva-Britt Falander Fröding, sekreterare 

Tomas Grönlund, personalföreträdare, Lärarförbundet §§ 127-128 

Maria Eriksson, förvaltningsekonom § 128 

Ing-Marie Arkteg Siljeblad, rektor Snörrumskolan § 129 

Julia Edqvist, projektkoordinator TSI § 130 

Morgan Funevall, fritid- och kulturchef § 131 

Henrik Jonsson, fastighetsförvaltare § 136 

 

 

Justerare Larsinge Fahlén 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, FOKUS kansli, torsdagen den 20 december kl. 10.30. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 127-139 

 Eva-Britt Falander Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  
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§ 127 Dnr 2021-000076 612 

Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter - Information 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson informerar om det pågående arbetet med 

omorganisationen, samt att de elever som går i årskurs två NB har beslutat 

sig för att avsluta sina studier vid Utsiktens gymnasium.          

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.        
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Förvaltningschef FOKUS              
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§ 128 Dnr 2021-000003 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 - Information 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Maria Eriksson och förvaltningschef Anna Andersson 

lämnar muntlig information om det pågående arbetet med budget 2022.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.       
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Förvaltningschef FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS                      
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§ 129 Dnr 2021-000020 600 

Verksamhetsbesök - Snörrumskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Ing-Marie Arkteg Siljeblad lämnar information från Snörrumskolan. 

 Snörrumskolans historik 

 216 elever 

 Våra elever 

 En utmanande- och under utvecklingsperiod 

 - Flexibla elever – Flexibel personal 

 - Trångbodda 

 

 Inkludering 

 Utmana varje elev att utvecklas så lång som möjligt utifrån sina 

 förutsättningar 

 

 Vår vision kring lärmiljö 

 - NPF anpassad miljö med olika rum för syften 

 - Sinnliga rum 

 - Musikrum 

 - Viloutrymme 

 - Avskild miljö vid behov 

 - Samverkan 

 - Kvalitetssäkert – rättsäkert 

 

En skola för alla                                 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.      
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Rektor Snörrumskolan F-3                            
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§ 130 Dnr 2021-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Presentation Julia Edqvist, projektkoordinator TSI 

2. Avtal Hagtjärn 

3. Lärarförbundets ranking 

4. SIM-projekt ”Min airbag mot stress” 

5. Covid-situationen                  
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§ 131 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.  

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 samhälls-

byggnadsförvaltningen, för att färdigställa förslaget. 

I föreliggande tjänsteskrivelse framgår hur anläggning/underhåll av banan 

ska genomföras samt finansiering av material och drift av anläggningen och 

också samhällsbyggnadschefens bedömning av ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-24 § 191, beslutades att 

avsätta 37 000 kronor avsett att anlägga banan samt 15 000 kronor för 

driftskostnader under 2022 att belasta kommunstyrelsens budget för 

oförutsett. Kommunstyrelsen beslutar att till budgetarbetet 2023 avsätta 

15 000 kronor årligen till samhällsbyggnadsförvaltningen för att bekosta den 

ökade driftskostnaden som uppkommer i samband med den årliga skötseln.  

Från Eds SK har inkommit en karta där man markerat det området som är 

sämst lämpat för anläggande av discgolfbanan utifrån den verksamhet som 

Ed’s SK i dagsläget bedriver. 
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Forts. § 131            

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2020-06-23 § 64. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-08-18 § 130. 

Rapport från besök av DiscGolfPark 2021-08-30. 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-09-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 59. 

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2021-09-22 § 89. 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnads- och fritid- och kulturchef 2021-11-10. 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-11-24 § 191.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 88.  

Karta över aktuellt område insänd av Eds SK.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att återremittera ärendet till fritid- och 

kulturchefen för utredande av nytt förslag på plats för anläggande, samt 

förslag till finansiering av Discgolfbana.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

Kommunstyrelsen                         
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§ 132 Dnr 2021-000119 002 

Delegationsordning FOKUS-nämnden - Översyn 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden antog 2013 en ny delegationsordning. 

Delegationsordningen måste löpande bevakas, så att den stämmer överens 

med gällande lagstiftningar. 

 

Föreligger utkast till delegationsordning.        

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för FOKUS-nämnden 2021-01-27. 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2021-11-25.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 89.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att revidera föreliggande 

delegationsordning utifrån de förslag till ändringar som framförts vid dagens 

sammanträde.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS 

Förvaltningsadministratör FOKUS                    
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§ 133 Dnr 2021-000120 600 

Dokumenthanteringsplan FOKUS-nämnden - Översyn 

Sammanfattning av ärendet 

För att ha ordning på alla uppgifter och dokument i verksamheterna, åligger 

det varje ansvarig nämnd att besluta om en dokumenthanteringsplan.  

 

För att uppdatera och anpassa FOKUS dokumenthanteringsplan till GDPR 

gjordes ett omfattande arbete under 2017. 

 

FOKUS-nämnden beslutade, 2018-04-25 § 35, att fastställa den reviderade 

dokumenthanteringsplanen. 

 

Föreliggande plan har utarbetats med stor delaktighet från berörda 

verksamheter, och med kompetensstöd. Planen är anpassad till GDPR och 

förberedd för införandet av e-arkiv.  

 

Översyn och eventuellt behov av revidering görs årligen inför nytt 

kalenderår. Dokumenthanteringsplanen har tillsänts respektive verksamhet 

för att få in eventuella förändringar som gjorts och påverkar planen.     

 

Revideringar har bland annat inkommit från förskolans verksamhetsområde. 

Dessa har inarbetats i det föreliggande förslaget till dokumenthanteringsplan.     

 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan för FOKUS-nämnden 2020-12-16. 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör 2021-11-25.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 90.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till dokument-

hanteringsplan.          

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS vha                 
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§ 134 Dnr 2021-000121 026 

Arbetsmiljökommittéer 2021 FOKUS - Redovisning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anna Andersson redovisar några av de ärenden som har 

behandlats under 2021 i FOKUS Arbetsmiljökommittéer. I dessa ingår 

FOKUS ledningsgrupp, fackliga skydds- eller arbetsplatsombud samt 

inbjudna representanter från övriga verksamheter beroende på frågan. 

 

Arbetsmiljökommittéens uppgift är att arbetsgivare och arbetstagar-

organisation ska träffas regelbundet (4 ggr/år) för att komma överens om de 

stora dragen i arbetsmiljöarbetet som rör hela förvaltningen.             

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2021-12-14.  

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 91.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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Förvaltningschef FOKUS                                 
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§ 135 Dnr 2021-000122 630 

Tillsyn Eklanda Gårds Naturdagis 2021 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden ansvarar för tillsyn av fristående pedagogisk omsorg som 

kommunen har godkänt och ger bidrag till (26 kap. 4 § skollagen).  
 

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 

om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 

andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 

behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäcks vid granskningen (26 kap. 2 § skollagen). Vid tillsynen kontrolleras 

även att verksamheten uppfyller de villkor som gäller för godkännandet eller 

beslutet om rätt till bidrag. Kommunen har inte tillsyn över om 

verksamheterna följer skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande 

behandling (6 kap.). Skolinspektionen ansvarar för denna tillsyn. 

Regelbunden tillsyn genomfördes 2021-11-22 av FOKUS-förvaltningen, 

Dals-Eds kommun, av fristående pedagogisk omsorg av verksamheten 

Eklanda Gårds Naturdagis, organisationsnummer 769638-7948.  
 

Tillsynsansvarigas bedömning är att verksamheten ska godkännas i 

den regelbundna tillsynen under förutsättning att påpekade 

anmärkningar åtgärdas enligt bifogat protokoll.  
 

Komplettering har gjorts angående de anmärkningar som påpekats vid 

den regelbundna tillsynen.                  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2021-11-23. 

Protokoll från regelbunden tillsyn av fristående pedagogisk omsorg av 

verksamheten Eklanda Gårds Naturdagis 2021-11-22. 

Affärsplan Eklanda Gårds Naturdagis.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 92.     
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden godkänner verksamheten Eklanda Gårds Naturdagis i den 

regelbundna tillsynen 2021-11-22, som utfördes av FOKUS-förvaltningen 

Dals-Eds kommun. Beslut fattas enligt 26 kap. 11 § skollagen.      

 

Expedieras till 

Eklanda Gårds Naturdagis 

Rektorer i förskolan       
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§ 136 Dnr 2021-000123 291 

Haga förskola - 5-årsbesiktning  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare Henrik Jonsson informerar från 5-årsbesiktningen av 

Haga förskola, som genomfördes den 10 december. Besiktningen omfattar 

fel som framträtt under garantitiden och som påtalats av beställaren.      

Enligt utlåtandet över garantibesiktningen av besiktningsmannen ska 

nedanstående utföras av beställaren:  

UTVÄNDIGT: 

-  Stående vatten i kryptunnel på gård – trall skall läggas in 

-  Vattensamling i nordöstra hörnet på gården vid kraftiga regn. 

Dagvattenbrunn finns på yta i närheten, justering av höjd på delar av 

gräsmatta skall säkerställa avrinning. (I denna del av tomten utfördes inga 

entreprenadarbeten) 

-  Vattendropp av vindskiveplåt på gavel. Vid grader kring noll och några 

minus bildar dessa droppar en isfläck på marken där barn och föräldrar 

riskerar halka på väg in/ut från FSK.  Ej fel i utförande på vindskiva eller 

plåt. 

INVÄNDIGT: 

-  Klämskydd demonterat på samtliga ytterdörrar. Måste återmonteras. 

-  Dörrar i brandcellsgräns (mellan avdelningar och gemensamt utrymme) 

står uppställda på kil ibland. I samband med installation av automatbrand-

larm monteras dörrmagneter på dessa dörrar.   
 

Tillkommande i samband med dagens besiktning som ska utföras av 

entreprenören är:  

- Matta lossnat från golv, vid svetsfog framför bespisning.    
 

Beslutsunderlag 

Protokoll från tidigare besiktning.      

Fellista från 2017-04-28. 

Protokoll från skyddsrond 2021-04-14. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 93. 

Utlåtande över garantibesiktning , GB2 2021-12-13.      
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.      

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 

Rektorer i förskolan         



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2021-000019 600 

Övriga frågor - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.      
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§ 138 Dnr 2021-000006 002 

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

21. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-12-01. 

 

22. Beslut om tillfällig stängning av verksamheten vid Snörrums 

förskola pga. ökat antal av Corona fall.  

 Delegat: FOKUS-nämndens ordförande           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 139 Dnr 15395  

Informationsärenden - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-11-09 § 82. 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024. 

 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-11-09 § 83. 

 Taxor och avgifter 2022 - Dals-Eds kommun. 

 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-11-09 § 87. 

 Sammanträdestider 2022 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

 

4. Folkhälsorådets sammanträdesprotokoll 2021-11-22.             

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


