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§ 55 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1. BEO-anmälan och skolinspektionsanmälan samma ärende 

2.  Skolinspektionen Hagaskolan, Tematisk kvalitetsgranskning av skolor i 

kommuner med låg utbildningsnivå. Höst/Vinter. 

3.  Skolinspektionen riktad tillsyn gymnasiet september-oktober 

4.  Skolinspektionen kvalitetsgranskning gymnasiesärskolan september-

oktober 

5.  IVO tillsyn boende 

6. Rekrytering biträdande rektor Hagaskolan 

7. Läsinspiratör 

8. Tillfällig organisationsförändring Utsikten 

9. Covidläget 

10. Mensskydd  

11. Utredning föreningsstöd 

12. Nämndsadministration 

13. Budgetberedning 

14. Sekretessärenden                
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§ 56 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök augusti 2022 - Fritid- och kultur 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde har fritid- och kulturchefen inbjudits för att 

uppdatera nämnden om det aktuella läget inom fritid- och kulturs 

verksamhetsområden.  

En kraftig minskning har skett av utlåning av barnböcker. Under perioden 

2010-2019 har det minskat med 51 %. 

Man önskar regelbundna besök av skolklasser.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.   

FOKUS-nämnden önskar att en handlingsplan för utveckling av ungdoms-

gården utarbetas.     
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§ 57 Dnr 2022-000030 630 

Pedagogisk omsorg i enskild regi 

Sammanfattning av ärendet 

En privat aktör, Ströms Slott AB, skickade 220316 in ansökan till 

FOKUS-förvaltningen om tillstånd och rätt till bidrag för pedagogiska 

omsorg i privat regi. 
 

Ärendet har handlagts av förvaltningen och föredrogs i FOKUS-

nämnden 2022-05-25. FOKUS-nämndens beslut blev enligt 

följande; 

FOKUS-nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 

kompletterande utredning av de ekonomiska konsekvenser och konsekvenser 

i övrigt som en nyetablering skulle kunna innebära för Dals-Eds kommun. 

Utgångspunkten för beslutet tas i 25 kap 10.28 Skollagen; Den kommun där 

en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter 

ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 
 
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för 

kommunens motsvarande verksamhet 
 

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att utifrån Skolverkets allmänna råd anges 

att om enskild huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för verksamheten och det inte innebär påtagliga negativa följder för 

kommunen, ska godkännande och bidrag lämnas.  I bedömningen utgick 

förvaltningen från gällande kommunala riktlinjer och Skolverkets allmänna 

råd och bedömningen blev att av de handlingar som inkommit att 

verksamheten skulle kunna bedriva verksamhet enligt Skolverkets allmänna 

råd och de kommunala riktlinjerna. 
 

Dock utreddes inte frågan om nyetablering av verksamheten skulle kunna 

innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, 

därav återremitteringen av ärendet till förvaltningen.  
 

Dals-Eds kommun har idag 3 förskolor med plats för 217 barn och en privat 

aktör som bedriver pedagogisk omsorg med plats för 10 barn. 
 

Idag finns det 37 tomma platser i förskolorna. Antalet barn 0-5 år minskar 

årligen enligt befolknings-prognosen från Statisticon, se nedan. På 10 år 

beräknas barnantalet 0-5 år ha minskat med 44 barn. 

 

 

 

 

 



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 57 
 

 
Utöver den prognostiserade befolkningsutvecklingen och antalet tomma 

platser idag har det inte heller kommit särskilt många barn i samband 

med Ukrainakrisen, det är få familjer som har flyttat till kommunen. 
 

Bedömningen är därför att behov av ytterligare barnomsorg inte föreligger 

då kommunen tillsammans med etablerad privat aktör redan idag har en 

överkapacitet av platser och den överkapaciteten bedöms öka om inte 

åtgärder vidtas. Bedömningen är snarare att åtgärder behöver vidtas för att 

anpassa och minska omfattningen av barnomsorgsplatser. Ytterligare en 

nyetablering av en privat aktör skulle försvåra behovet av anpassning och 

sannolikt innebära negativa konsekvenser för befintliga verksamheter om 

ytterligare verksamhet startar som försvårar möjligheterna att fylla 

nuvarande befintliga verksamheter. 
 

Behovet av alternativ form av barnomsorg som alternativ till kommunens 

förskolor skulle kunna ha varit ett argument för etablering av pedagogisk 

omsorg men eftersom den formen redan bedrivs av privat aktör så föreligger 

inte heller det behovet.       
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-05-09. 

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-25 § 38. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-08-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-08-10 § 43.     
 

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att avslå ansökan från Ströms Slott AB om 

tillstånd och rätt till bidrag för pedagogiska omsorg i privat regi på grund av 

att behov inte bedöms föreligga då nuvarande barnomsorg har en 

överkapacitet av platser och nyetablering därför skulle kunna innebära 

påtagliga negativa följder för kommunens barnomsorg.      
 

 

 

 

Expedieras till 

Sökanden                          
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§ 58 Dnr 2022-000059 600 

Remissvar avseende förslag nytt samverkansavtal 

Teknikcollege 

Sammanfattning av ärendet 

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och 

utbildning som finns i ca 25 delregioner i Sverige varav Fyrbodal är en där 

alla 14 kommunerna ingår i avtalet idag. Genom Teknikcollege certifieras 

utbildningar för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka 

utbildningarnas utformning. Detta bidrar till säkrad kompetensförsörjning 

samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller t.o.m.  

2022-12-31. Ett förslag på nytt samverkansavtal är framtaget för åren  

2023-20-27 och bifogas denna skrivelse. Kommunerna har fått möjlighet att 

inkomma med remissvar som ska vara inlämnat senast 28 september. 

 

Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industriutbildningar 

så att tillräckligt många elever väljer dem. Arbetet inom Teknikcollege 

Fyrbodal involverar skolor och utbildningsanordnare på gymnasiet och 

vuxenutbildningen och sker i nära samarbete med näringslivet. Tillsammans 

kartlägger företag och utbildningsanordnare behovet av arbetskraft på kort 

och lång sikt. Utbildningsutbudet anpassas i möjligaste mån till näringslivets 

efterfrågan på kompetens. Genom samarbete med företagen ges möjligheten 

till arbetsplatsförlagd utbildning, feriearbete och praktik av olika slag. 

 

I förslaget till avtal beskrivs de olika parternas ansvar och uppdrag som i 

stort sett ser ut som idag med några förtydliganden. 

 

Kostnader för Teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och fördelas 

enligt beslutad fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021, för Dals-

Eds kommun innebär det 22 758 kr för 2023, vilket sedan indexhöjs. 

 

Dals-Eds kommun ingår i detta avtal idag. Kommunen är dock inte 

utbildningsanordnare inom området men elever läser utbildningar inom 

Teknikcollege område och av den anledningen samt framtida 

kompetensförsörjning och kvalitet på utbildningar bedöms det vara av vikt 

att kommunen fortsatt ingår samverkansavtal för Teknikcollege inom 

Fyrbodal.         
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Forts. § 58        

 

Beslutsunderlag 

Beslut Fyrbodal 2022-06-17. 

Förslag till Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 

Specifikation av kostnader. 

Nyheter i samverkansavtalet. 

Presentation Teknikcollege. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-08-02.    

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-08-10 § 44.  

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-08-02.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar   

- att rekommendera till Kommunstyrelsen att Dals-Eds kommun inte går 

med i Teknikcollege då nämnden anser att det är en allt för stor 

motprestation samt att det är ett svalt intresse från företagen. I dagsläget 

är det fem av Fyrbodals 14 kommuner som är med i Teknikcollege.  

 

- att till Fyrbodals Kommunalförbund framhålla att på grund av den 

alldeles för korta svarstiden ges ingen möjlighet att göra en fördjupad 

handläggning av ärendet. FOKUS-nämnden skickar vidare detta till 

Kommunstyrelsen för ett kommungemensamt svar från Dals-Eds 

kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                        
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§ 59 Dnr 2022-000062 600 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 i Västra Götaland 

- förslag om förlängning att gälla 2023-2024   

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk 

hälsa, framtagen i samverkan mellan länets kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Den länsgemensamma handlingsplanen har 

därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. 

 
Återkommande ses handlingsplanen över och eventuella revideringar görs 

varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad 

analys under 2019 beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 

2022. 

 
I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk 

hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till 

nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av det nya 

uppdraget från regeringen föreslås att det inte görs någon revidering 

denna gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla  

2023-2024. 

 

Syftet med handlingsplan för psykisk hälsa är att genom mål, aktiviteter 

och indikatorer sätta ljus på områden där man i Västra Götaland vill bli 

bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma 

insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 

samverkan.                              

 

Beslutsunderlag 

Beslut Fyrbodal 2022-06-17. 

Tjänsteskrivelse Västkom 2022-05-24. 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024. 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-08-02. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-08-10 § 45.   
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Forts. § 59         

 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 

 remissvar och beslutar inlämna detsamma till Kommunstyrelsen som 

förslag som svar till VästKom. 

- FOKUS-nämnden förespråkar att Dals-Eds kommun följer styrelsen för 

VästKoms rekommendation att godkänna förslaget om att Handlingsplan 

psykisk hälsa förlängs att gälla för åren 2023-2024. 

- FOKUS-nämnden önskar framföra att det bedöms föreligga flera brister 

att följa Handlingsplan för psykisk hälsa. Inför kommande plan bör man 

upprätta en handlingsplan som är rimlig att följa utifrån organisation 

samtidigt som den tillmötesgår behoven hos invånarna.  

 

- FOKUS-nämnden skickar vidare remissvaret till Kommunstyrelsen för 

ett kommungemensamt svar från Dals-Eds kommun.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen                      
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§ 60 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-förvaltningen har fått i uppdrag av FOKUS-nämnden att göra en 

kartläggning och utredning av stödet till föreningar. Orsaken är bl.a. ett 

behov av att se över de tidigare riktlinjerna samt behov av att se över 

organisationen kring stödet då ansvarsfördelningen inte bedöms vara tydlig 

mellan de olika förvaltningarna/nämnderna. 

PWC genomförde 2016 en revision kring just kommunens stöd till 

föreningar och några av de slutsatser och rekommendationer som gavs var 

att man skulle;  

 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. 

Uppdraget är att i ett långsiktigt perspektiv utreda kommunens stöd till 

föreningar, särskilt utifrån ovanstående områden. Utredningen ska ske i 

samverkan mellan kommunen och extern aktör samt i viss mån i samverkan 

med föreningslivet.  

Frågor som bland annat ska genomlysas är riktlinjer, avtal, styrning och 

organisation, internkontroll, samverkan och uppföljning etc. Vi har både 

kommunala samt föreningsägda föreningslokaler och samlingslokaler. 

Kommunens och föreningarnas behov ska vara utgångspunkten, så att 

kommunen som helhet utvecklas.  

Kommunen har totalt 88 stycken registrerade föreningar. Av dessa lämnar 

FOKUS-nämnden stöd till 43 föreningar. Socialnämnden lämnar stöd till 8 

föreningar. Kommunstyrelsen upprättar i flera fall avtal med olika föreningar 

som är knutna till anläggningar och lokaler. Idag finns det flera avtal men 

inte med alla dem som det eventuellt kan behöva upprättas med utifrån 

riktlinjer.     

Under våren 2022 har fritid och kulturenheten inom FOKUS genomfört en 

kartläggning av stödet till föreningar som utges av FOKUS-förvaltningen, 

kartläggningen har gjorts på uppdrag av FOKUS-nämnden. Kartläggningen 

är ett viktigt underlag till utredningen såväl som PWC:s senaste granskning. 
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Forts. § 60 

 

En projektorganisation har satts ihop. Projektorganisationen består av en 

styrgrupp, en arbetsgrupp samt en referensgrupp. Som projektledare ingår 

fritid- och kulturchefen tillsammans med kommenens interna utredare i 

arbetsgruppen. 

FOKUS-nämnden har att utse två representanter att ingå i styrgruppen.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden utser Niklas Johansson (C) och Linus Lännhult (M) till 

FOKUS-nämndens representanter i styrgruppen för utredning av riktlinjer, 

styrprinciper, organisation avseende stöd till föreningar Dals-Eds kommun.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Valda representanter 

Fritid- och kulturchef 

Kommunutredare 

Förvaltningschef FOKUS                             
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§ 61 Dnr 2022-000006 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

1. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-08-10. 

 

2. Beslut att bevilja 5 000 kr till Dals-Eds PRO, kulturvecka.  

 Delegat: Fritid- och kulturchef                            

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 62 Dnr 15942  

Redovisning av informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-06-15 § 56.  

 Förslag – Tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter  

 med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


