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§ 9 Dnr 2022-000002 042 

Årsredovisning Bokslut 2021 

FOKUS-nämndens årsbokslut för 2021 är klar, årsbokslutet redovisas nedan 

i siffror. Verksamhetsberättelser har i år en justerad tidsram och redovisas 

FOKUS-nämnden i mars månads nämndsmöte.  

Nedan redovisas en tabell för utfall 2021 jämfört med budget. Första 

kolumnen anger prognosen vid delårbokslutet, andra kolumnen anger utfallet 

vid helårsbokslutet och tredje kolumnen anger differensen mellan delårs-

bokslutet och helårsbokslutet. Varje ansvar redovisas i mindre tabeller nedan 

med korta analyser om anledningar till avvikelser jämfört med budget.  

      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-02-02 § 21. 

Tjänsteskrivelse ekonomienheten 2022-01-26. 

Anvisningar ekonomienheten 2022-01-17.   

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-02-08.   

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-02-09 § 11     

 

Yrkande 

Öyvind Höiberg (S) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag 

på effektiviseringsåtgärder och finansiering av underskottet i bokslutet.  

 

Nicklas Johansson (C) yrkar på avslag till Höibergs yrkande enligt ovan för 

att istället avvakta analysen av bokslutet innan åtgärder vidtas.  

 

Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

Johanssons (C) yrkande ska godkännas.  

forts. § 9 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden tackar för informationen samt inväntar redovisning 

av bokslutet i sin helhet.  

 

 

Reservation 

Öyvind Höiberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Controller 

Förvaltningschef 
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§ 10 Dnr 2021-000076 612 

Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef informerar om att rektorsrekrytering är klar.  

Föredragande och förvaltningschef informerar om arbetsgruppernas arbete 

efter utredningen. Anteckningar från arbetsgruppernas möten delges 

FOKUS-nämnden. 

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 11 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök 2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor vuxenutbildningen informerar om nuläge och utmaningar framåt för 

vuxenutbildningen.  

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 12 Dnr 2020-000021 623 

Upphandling av skolskjutstrafik - Västtrafik 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen av skolskjuts för grundskolan har avslutats och utvärdering i 

upphandlingsprocessen enligt ställda kvalitetskrav och pris har gett ett 

resultat. Beslut behandlas i upphandlande nämnd av flera skäl, främst att 

kontraktsvärdet är högt då avtalstiden är totalt 10 år.  

 

I delegationsordningen kan en upphandling och följande avtal, utan 

begränsning av totalbeloppet beslutas via verkställighet, under förutsättning 

att avtalet ryms inom antagen budget.  

 

Beslutsunderlag 

Skolskjutsansvarigs tjänsteskrivelse 2022-02-07 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-02-09 § 8      

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden har informerats om upphandling av skolskjuts, 

samt utvärderingsmodellen för upphandlingen och beslutar att 

skolskjutsansvarig ges uppdraget att slutföra upphandlingen inklusive 

avtalstecknande. 

 

- FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att inför kommande 

budgetberedning inrymma kostnadshöjningen i samband med nytt 

avtal kring skolskjutsen.  

 

- Paragrafen anses härmed som direktjusterat.  

 

 

 

                               

 

Expedieras till 

Skolskjutsansvarig 

Kommunstrateg 
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§ 13 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2022 

Sammanfattning av ärendet 

1. Covid-läget 

2. Läsårstider 2022-2023, grundskola och Utsikten 

3. Riktlinjer för lokalförsörjning antagna 

4. Heltidsresan uppdrag fr. KLG utredning/kartläggning kring erbjudande 

 av längre öppettider i förskolan, så att fler kan arbeta heltid.  
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§ 14 Dnr 2021-000107 292 

Eds FF - Uppsägning av skötselavtal för Bergslätts IP  

Sammanfattning av ärendet 

Fritid- och kulturchefen informerar om möte med berörda parter och den 

fortsatta processen kring avtalet.  
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§ 15 Dnr 2021-000112 292 

Kartläggning och utredning av riktlinjer gällande bidrag till 

föreningar och förbund i Dals-Eds kommun 

Fritid- och kulturchef har fått i uppdrag av FOKUS-nämnden att kartlägga 

och utreda riktlinjer gällande bidrag till föreningar och förbund i kommunen.  

Vid dagens möte deltar fritid- och kulturchef Morgan Funevall och 

handläggare Lena Edman och redovisar hur bidragsfördelningen sett ut för 

studieförbunden år 2021. Då låg de beviljade bidragen mellan 28 kr och 

34 414 kr. Bidragens storlek grundar sig på verksamheternas omfattning.  

   

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-20 att fastställa nya regler för 

kommunalt bidrag till studieförbunden.             

 

Beslutsunderlag 

Kommunalt bidrag till studieförbunden 2021. 

Regler för bidrag till studieförbund i Dals-Ed 2018-11-13.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämndens beslutar att tacka för informationen.      
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§ 16 Dnr 2022-000022 612 

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 

kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har 

sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid 

regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet 

har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller 

under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering 

av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna 

synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt 

Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.  

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 

önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan 

förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd 

Naturbruk att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle 

undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts 

i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är bifogat förslag på 

samverkansavtal som i korthet innebär att:  

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 

2023 till den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 

 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet 

under 2021 avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den 

ursprungliga tidplanen. För att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas 

och undertecknas 2022 ska svar på remissen ha inkommit senast 18 mars 

2022. För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna 

träda i kraft krävs alla femtio parters undertecknande. 
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forts. § 16 

I förslaget till avtal omfattas regionens naturbruksprogram inom 

gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan, 

och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 

Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom 

naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:  

 Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, 

Trädgård samt gymnasiesärskola.  

 Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  

 Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.  

 Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter 

 

I avtalsförslaget anges, liksom i tidigare avtal, att de gymnasieutbildningar 

som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till hälften av 

den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av 

dessa utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden 

genom interkommunal ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar 

den andra halvan. För elever i gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningen 

betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 

 

Vidare anges i avtalsförslaget som tidigare att elever kan läsa 

gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 

privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen 

elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 

skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. Efter att 

interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför Västra Götaland, 

fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. 

 

I avtalsförslaget har inga större principiella avsteg gjorts jämfört med 

nuvarande gällande avtal.  

 

De bedömda konsekvenserna av avtalsförslaget blir i stort sett samma som 

idag. En konsekvens är, liksom idag, att ersättning från regionen inte ges till 

naturbruksutbildningar som bedrivs inom länet men av annan part än 

regionen som exempelvis andra kommuner eller privata aktörer. Dals-Eds 

kommun har idag 6 elever som går naturbruksprogrammet varav 1 elev går 

på en av regionens skolor, 3 elever på skolor utanför länet och 2 elever på 

kommunala skolor som bedriver naturbruksutbildningar. Kommunen har 

alltså i dagsläget och historiskt haft fler elever som har läst på regionens 

naturbruksprogram eller på naturbruksprogram utanför regionen och har 

därför ekonomiskt gynnats av gällande avtal. Det är alltid svårt att bedöma 

vilka utbildningar elever söker i framtiden så av den anledningen kan en 

kortare avtalstid förespråkas.  
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forts. § 16 

Ytterligare en konsekvens, liksom idag är, att själva avtalsförslaget inte 

omfattar alla naturbruksutbildningar vilket drabbar kommunen och det hade 

givetvis varit att föredra att alla naturbruksprogram omfattas av samma 

ersättningsform. Dock är detta utrett av arbetsgrupp inför avtalet och skulle 

innebära en alltför stor kostnad som inte regionen kan bära. Andra alternativ 

har också diskuterats inför avtalsförslaget men förslaget har utmynnat i detta 

avtalsförslag som i stora delar är en förlängning av nuvarande avtal men att 

utvärdering sker under avtalstiden för upprättande av ett nytt avtal. 

Bedömningen är att detta är bra för vår kommun då detta bedöms som det 

bästa alternativet just nu, särskilt när sökbilden ser ut och har sett ut som den 

gör så bedöms kommunen gynnas bäst av detta avtalsförslag.   

 

För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i 

kraft krävs alla femtio parters undertecknande. En konsekvens som skulle 

kunna uppstå är om inte alla parter skriver på och vad som händer då. Här 

råder det osäkerhet kring vad som händer. Troligen får ett omtag tas med 

justeringar som passar alla bättre men tiden för att avtalet ska hinna tecknas i 

tid är kort. Resultatet som då skulle kunna uppstå är att inget 

samverkansavtal upprättas och det skulle i dagsläget drabba Dals-Eds 

kommun negativt då ingen ersättning skulle utgå och innan nytt justerat avtal 

är på plats eller andra ändrade former så bedöms kommunen förlora på detta. 

Bedömningen är att det är denna konsekvens som skulle kunna få störst 

konsekvenser på kommunen.          

 

Beslutsunderlag 

Missiv – Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-02-02     

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 

remissvar och beslutar inlämna detsamma till Kommunstyrelsen som 

förslag som svar till Västra Götalandsregionen avseende förslag på 

tidsbegränsat Samverkansavtal om naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.  
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  forts. § 16 

- FOKUS-nämnden förespråkar att Dals-Eds kommun tecknar 

Samverkansavtal, så som det ser ut i förslaget, om 

naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland för perioden från 1 januari 2023 till 

den 31 december 2026. 

 

- FOKUS-nämnden skickar vidare remissvaret till Kommunstyrelsen 

för ett kommungemensamt svar från Dals-Eds kommun.   
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FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2022-000024 600 

Uppföljning behörigheter i förskola, grundskola och 

gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

I årshjulet för FOKUS-nämndens systematiska kvalitetsarbete följs 

behörigheter avseende lärarlegitimation och behörigheter inom LSS-

boendets verksamhet på Toppen upp. Detta sker vid två tillfällen om året, 

februari och september.   

 

Nedan är nuläget avseende behörigheter i form av lärarlegitimation och 

behörigheter inom LSS-boendet på Toppen så det är särskilt 

behörighetskrav enligt nedan.  

 

 
                          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-02-08.     

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-02  

 

Yrkande 

Öyvind Höiberg (S) yrkar på att förvaltningen ger i uppdrag till 

förvaltningen att ta fram plan för åtgärder kring behörigheten och att detta 

presenteras i augusti.   

 

Anna Johansson (C) yrkar på att nämnden ska tacka för informationen och 

emotser uppföljning av planerade åtgärder där behörigheten inte är 

godtagbar. 
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forts. § 17 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med Johanssons (C) yrkande.  

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämndens arbetsutskott tackar för informationen och 

emotser uppföljning av planerade åtgärder där behörigheten inte är 

godtagbar.  
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§ 18 Dnr 2022-000025 600 

Uppföljning måluppfyllelse i förskola, grundskola och 

gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

I årshjulet för FOKUS-nämndens systematiska kvalitetsarbete följs elevernas 

måluppfyllelse i grundskola och gymnasium upp. Detta sker vid två tillfällen 

om året, februari och september.   

 

Elevernas måluppfyllelse redovisas i grundskolan i samband med 

årsskiftets bedömning. Det är måluppfyllelse i matematik, svenska och 

engelska from åk 1-9 som har följts upp i samband med presentationen 

i FOKUS au och redovisas nedan. Ytterligare fördjupad analys pågår 

för alla ämnen samt även gymnasiet men det redovisas när denna 

sammanställning är klar.            
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-02-08.     

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-02-09 § 14        

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden beslutar att tacka för informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor  

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2022-000006 002 

Delegationsärenden 2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  

1. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-02-09 

 

 

 

 

 


