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§ 45 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ny rektor Snörrumskolan    

                                                           

2. Lokaler blivande årskurs 3  

 

3. Behov Snörrumskolan – eget ärende 

   

4. FVM option 2 elevhälsan     

 

5. Budgetläget fr.o.m. 2023 

 

6. Beviljat bidrag från Kulturrådet 550 tkr för språkutveckling fsk-grsk 

 

7. Lärarlönelyftet kvarstår oförändrat 2023 

 

8. Skolinspektionen 

   - tillsyn gymnasiet HT-22 

  - kvalitetsgranskning gymnasiesärskolan HT22 

 

9.  Elevärende Hagaskolan – Skolinspektionen och BEO                    
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§ 46 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök juni 2022 - Förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde är det förskolan som står på tur för verksamhets-

besöket. Marie Alhede, rektor förskolan deltar vi dagens möte för att lämna 

nulägesinformation till FOKUS-nämnden.    

 

Nuläge 

- Förutsättningar rektorsutbildning 

- Barn i behov av särskilt stöd: barn som inte syns på papperet 

- Mycket frånvaro kostar pengar 

- Fortsatt ökad grundbemanning, en på varje förskola. Behovet är större än 

en på Fågelvägen, men mindre än en på Snörrum på grund av färre barn. 

- Familjecentralen har kommit igång bra efter tiden av pandemi. Vid ett 

tillfälle deltog drygt 20 deltagare. 

 

Beläggning 

Haga och Snörrums förskolor inte fulla inför hösten, vi hanterar det genom 

att rikta mer personal till Fågelvägen samt minska personal på Snörrum. 

Platser finns på Fågelvägens förskola. Vi erbjuder mer barn plats här för att 

fördela barnen jämnt över de tre skolorna. 

Fågelvägens förskola väljs fortfarande bort på grund av lokalisering. 

Nya vårdnadshavare informeras och erbjuds plats på Fågelvägen på grund av 

kommande renovering av Snörrum.       

 

Barn behov av särskilt stöd 

Sammanlagt tre barn är aktuella för behov av särskilt stöd. Två barn som är 

under utredning, ett barn med Downs syndrom samt ett utåtagerande barn.  

 

Renoveringen av Snörrums förskola är pausad, då behoven av 

förskoleplatser behöver ses över inför framtiden. Personalen är informerad.         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen.          

 

 

Expedieras till 

Rektor förskola 

Rektor förskola/fritids                              
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§ 47 Dnr 2021-000087 630 

Fördjupad analys av 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. Social-

demokraternas bedömning är att verksamheten klarar omsorgsuppdraget, 

men inte kvaliteten på undervisningsuppdraget. 

 

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.   

 

Rektor Anna Hansson besökte nämnden i oktober och informerade om det 

aktuella nuläget, beläggning och personalstyrka, barn i behov av särskilt stöd, 

styrkor och utmaningar. 

FOKUS-nämnden uppdrog då åt förvaltningen att påbörja analys av fritids- 

hemsverksamheten, samt att bjuda in rektor för fritidshemmet till FOKUS- 

nämnden våren 2022 för uppföljning av analysarbetet samt plan för 

framtida organisation. 

 

FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-08 § 37 att uppdra åt 

ansvarig rektor för fritidshem att inkomma med beräkningsunderlag 

framtagna utifrån olika förslag till bemanning samt komplettering avseende 

nulägebeskrivning av undervisningen och kvalitet samt konsekvens-

beskrivning av nuläget.    

 

Vid dagens möte presenterades ovanstående förutom konsekvensbeskrivning 

samt analys av nulägesbeskrivningen.  
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Forts. § 47   

 

Beslutsunderlag 

Kostnadsanalys av Fritidshem i Dals-Eds kommun. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-06-08 § 37.  

Uppdaterad kostnadsanalys av Fritidshem i Dals-Eds kommun.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar år rektor fritidshem 

att inkomma med en fördjupad analys och kommentarer av nuläge avseende 

kostnader och kvalitet.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor förskola/fritids                   
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§ 48 Dnr 2021-000112 292 

Kartläggning och utredning av riktlinjer gällande bidrag till 

föreningar och förbund i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att se över villkor och riktlinjer för föreningsbidragen i 

Dals-Eds kommun. Fritid- och kulturchefen har fått i uppdrag att kartlägga 

bidragen för att få en klar bild över de villkor och riktlinjer som finns idag.  

 

Det finns även avtal angående anläggningar och samlingslokaler, som i 

många fall hör samman med föreningsbidragen. Allt måste ses i en helhet för 

att få en rättvis bild av nuläget. Det finns även en revisionsrapport från 2016 

att tillgå.  

 

Kartläggningen är nu genomförd och lämnas över till FOKUS-nämnden. 

Beslut är tidigare taget om att anlita en extern utredare för att genomföra en 

analys av kartläggningen samt att genomföra intervjuer med förvaltningen 

och berörda föreningar. Att utredaren sedan kommer med förslag till 

eventuella förändringar.  

 

Arbetsutskottet beslutade, 2022-06-08 § om nedanstående uppdrags-

beskrivning till utredning av föreningsbidrag. Utredningen ska ge förslag 

på;  

 gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag och lokaler/ytor 

 förslag på ändrade avtal där eventuella avtal löper ut eller avtal strider 

mot förslag på gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag och 

lokaler/ytor 

 organisation för hantering av föreningsbidrag och stöd till föreningar 

 mallar för grundavtal avseende olika typer av stöd och bidrag  

 utgå från rekommendationerna i PWC:s senaste granskning 2016, 

särskilt; 

 säkerställa styrning, ansvar, systematik, uppföljning och kontroll 

inom området 

 tillse att samtliga avtal med kommunens föreningar grundas i 

lokalpolicyn och att hänsyn tas till likställighetsprincipen 

 Kommunstyrelsen, FOKUS-nämnden och Socialnämnden 

behöver stärka sin samverkan kring föreningsstöd. Detta för att 

skapa bättre förutsättningar för en helhetssyn, bättre kontroll och 

bättre samarbete internt och med föreningslivet.  

 säkerställa att ansvar och roller i uppföljningsarbetet kring avtal 

och föreningsbidrag tydliggörs mellan nämnderna.  
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Forts. § 48 

 

Arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningen att bereda ärendet ytterligare i 

kommunledningsgruppen med förhoppning om att utredningen ska hanteras i 

ett kommunövergripande perspektiv.                       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2022-06-03. 

Avtal och överenskommelser gällande föreningslokaler/anläggningar i Dals-

Eds kommun.                                                                  

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-06-08 § 38.               

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att utse representanter i 

styrgruppen senast vecka 33.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS AU 

Fritid- och kulturchef 

Handläggare fritid- och kultur   

Förvaltningschef FOKUS                           
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§ 49 Dnr 2022-000049 625 

Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans 

Medicinska Insats (EMI), läsåret 2021-2022 

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.   

FOKUS-nämnden vill klargöra de stora svårigheter som uppstår vid 

samverkan mellan elevhälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.                  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör FOKUS 2022-05-30. 

Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska 

Insats EMI, läsåret 2021-2022.    

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-06-08 § 39.    
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Forts. § 49                                         

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden godkänner föreliggande Verksamhets- och 

patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI),  

läsåret 2021-2022.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Skolhälsovården               
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§ 50 Dnr 2022-000050 630 

Utökad omsorg utanför vistelsetid - utredning 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal undertecknade ett 

avtal 2016 gällande att heltid ska bli norm där det framgår åtgärder kopplat 

till att öka andelen heltidsarbetande.  

För att Dals-Eds kommun ska kunna leverera välfärdstjänster även i 

framtiden är kompetensförsörjning en avgörande fråga. Det är av stor vikt att 

den kompetens som finns idag och i framtiden används i större omfattning i 

en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för goda arbetsprestationer. Vi ser 

i prognoser att andelen äldre i befolkningen i Dals-Eds kommun ökar och att 

invånare i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning samt att angränsande 

kommuner har liknande situation vilket kan leda till konkurrens om samma 

medarbetare.  

För att Dals-Eds kommun ska komma väl ut i konkurrensen om tillgänglig 

kompetens arbetar kommunen aktivt med att öka sin attraktivitet som 

arbetsgivare. Eftersom deltidsanställningar oftast innehas av kvinnor och 

deltidsanställningar påverkar inkomsten och den framtida pensionen är heltid 

som norm också en jämställdhetsfråga. 

 

Dals-Eds kommunfullmäktige har därför beslutat:  

 senast 1 januari 2024 erbjuder Dals-Eds kommun alla 

deltidsanställda som vill arbeta heltid möjlighet att göra detta 

 

 senast 1 januari 2024 är alla nyanställningar heltidstjänster 

 

 mål för 2030 är att 85 procent av Dals-Eds kommuns 

 anställningar är heltidsanställningar. 

 

För att möjliggöra heltidstjänster kan behov av utökad omsorg för barn 

behövas. Styrgruppen/Kommunledningsgruppen för heltidsresan gav 

FOKUS-förvaltningen i uppdrag att utreda behov av eventuellt utökad 

vistelsetid för barnomsorg. Enkätfrågor gällande omsorg utanför ordinarie 

öppettider inkluderades i den årliga enkäten till alla vårdnadshavare med 

barn i förskolan. Den genomfördes under 4 veckor våren 2022 och 

presenteras nedan.  

 

Resultat på frågan: ”Jag/vi är i behov av omsorg på obekväm arbetstid 

utanför ordinarie öppettider 06.00-18.00 .” 
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Forts. § 50 

 

 

                                                                                                                            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rektorer förskola 2022-06-01. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-06-08 § 40.            

 

FOKUS-nämndens beslut 

 

FOKUS-nämnden beslutar att 

- ge förskolan i fortsatt uppdrag att efter genomförd undersökning bland 

vård- och omsorgspersonalen göra en omvärldsbevakning hos kommuner 

som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid 

-   ge förskolan i uppdrag att göra ytterligare kostnadsberäkning på olika 

 eventuella alternativ utifrån ovanstående.                                   

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektorer förskola                         
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§ 51 Dnr 2022-000053 617 

Utökat behov av personal inom grundsärskolan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Vi kommer redan år 2023 att ha fem elever som är inskrivna i Snörrumskolans 

grundsärskola och två elever på Hagaskolans grundsärskola, som vi har vetskap 

om redan nu. Sex av dessa sju elever har varit inskrivna i grundsärskolan i ett år. 

Alla utom en elev kommer till hösten 2022 att gå uppe på Hagaskolans 

skolområde där det krävs många förflyttningar mellan moduler på baksidan 

Hagaskolan till hemklassrum/slöjd/idrottshall/matsal/musik m.m. För flertalet 

grundsärskoleelever så kräver dessa förflyttningar att personal följer med och 

ofta behöver också elevassistent finnas med som stöd på lektionerna där 

eleverna är inkluderade i sin ordinarie klass. I samband med att våra 

grundsärskoleelever flyttar upp till Hagaskolans område hösten 2022 så kommer 

det alltså krävas mer resurspersonal samt också mer lärarresurs för att tillgodose 

elevernas behov. Hösten 2022 får vi försöka klara så gott det går även om 

behoven är stora men önskar att detta behov beaktas inför budgettilldelning 

2023.                                         

Biträdande förvaltningschef/skolchef bedömer att nuvarande personalstyrka inte 

räcker till för våra grundsärskoleelever när de yngsta flyttar upp till 

Hagaskolans skolområde hösten 2022, och att extra finansiering behövs för att 

kunna rekrytera ytterligare två elevassistenter och 25 procent speciallärare från 

1 januari 2023.      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Biträdande förvaltningschef/Skolchef 2022-06-08.      

 

FOKUS-nämndens beslut 
FOKUS-nämnden ställer sig bakom de extra kostnader som tillsättandet av två 

elevassistenter på 80 procent vardera och 25 procent speciallärare i 

grundsärskolan innebär.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att finansiera kostnaderna 

genom omfördelning av medel inom FOKUS-nämndens budget, samtidigt som 

man begär extra anslag hos kommunstyrelsen för att möta utökningen och det 

ökade behovet i grundsärskolan.     

 

 

 

Expedieras till 

Biträdande förvaltningschef/Skolchef    

Kommunstyrelsen          
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§ 52 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor 2022  

Sammanfattning av ärendet 

Frågor som togs upp idag: 

- Personal ungdomsgården – Arbetsuppgifter när gården är stängd. 

- Konstgräsplanen – Skötsel (granulat)   

- Närvarorapportering i grundskolan 

- Betyg årskurs 9     
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§ 53 Dnr 2022-000006 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-06-08. 

 

2. 2022-05-06 Dals-Eds Pro  9 946 kr 

  Lokalbidrag 

 2022-05-10 Dals-Eds församling 1 000 kr 

  Pilgrimsvandring  

 2022-05-11 Eds Atlet 13 650 kr 

  Lokalbidrag 

 2022-05-23       Eds Tennisklubb  1 250 kr 

 Ledarutbildningsbidrag 

 2022-05-23  Byalaget i Sund  2 000 kr 

 Startbidrag           

Delegat: Fritid- och kulturchef                                    

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 15775  

Redovisning av informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunala Pensionär- och handikapprådets sammanträdesprotokoll  

 2022-05-20. 

 

2. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-11 § 37.  

 Fixartjänst 

 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-05-18 § 93. 

 Bemanningsteamets fortsatta framtida utveckling. 

 

4. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-06-01 § 95. 

 Uppföljning Internkontroll 2021-2022 samt förslag internkontrollplan 

2022/2023. 

 

5. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-06-01 § 100. 

 Byte av dataskyddsombud                                  

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


