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§ 75 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

1.  BEO-ärende beslut                  

2. Enskilt elevärende              

3. Systemstöd 

 -   Incident/kränkande behandling, anmälningsportal 

 - Elevhälsosystem  

 

4. Referenskostnader grundskolan, analys 

 

5. Kvalitetsgranskning gymnasiet beslut 

6. Tematisk kvalitetsgranskning av skolor i kommuner med låg 

 utbildningsnivå (Hagaskolan)    

7. Skolskjutsavtalet             
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§ 76 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök oktober 2022 - Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde är det Hagaskolan 4-9 som står för dagens 

verksamhetsbesök. Biträdande rektor Hans Åkerlundh deltar för att lämna 

nulägesinformation till FOKUS-nämnden.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor Hagaskolan 

Biträdande rektor Hagaskolan                    
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§ 77 Dnr 2022-000003 041 

Budget och mål 2023, plan 2024-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budget 2023, plan 2024-2025 beräknas det vara en stor obalans i 

kommunen även om ramarna inte är fastställda ännu. FOKUS-nämnden har 

lämnat ett remissvar inför fastställande av budgetramarna. Trots att budget 

ännu inte är fastställd bedömer förvaltning och nämnd att utredning av 

förslag på åtgärder behöver starta redan nu.   

 

Uppdraget till nämnderna/förvaltningarna inför remissvaret ovan var att 

utifrån remissen gå igenom de olika anslag som föreslås inklusive att 

ompröva innevarande års budget utifrån de analyser som gjorts och görs.  

Sammanfattningsvis bedöms dock ramen bli svår att nå och samtidigt 

kvalitetssäkra grunduppdraget utifrån budgetförutsättningarna. Men för detta 

krävs mer omfattande utredningar till varje föreslagen åtgärd med mer 

omfattande risk- och konsekvensanalys samt bedömning utifrån 

grunduppdraget och hur det kvalitetssäkras. Önskvärt är då att nämnden 

väljer ut de förslag på åtgärder som de önskar ska utredas vidare. 

Vid dagens sammanträde deltar samtliga FOKUS verksamhetsansvariga i 

budgetdialog med nämnden.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse FOKUS förvaltningschef 2022-10-03. 

Bilaga 1, förslag på åtgärder utifrån minskad budgetram 2023 –  

FOKUS-förvaltningen. 

Stratsys, Dals-Eds kommun Rådgivning. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 55.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden uppdrar åt FOKUS-förvaltningen att gå vidare med 

angivna förslag på åtgärder och möjliga utredningar utifrån arbetsutskottets 

föreslagna prioriteringsordning med anledning av preliminär budgetram för 

FOKUS-nämnden.                    

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

FOKUS verksamhetsansvariga 

Controller 

Förvaltningschef FOKUS                                                                            
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§ 78 Dnr 2022-000004 043 

Taxor och avgifter 2023 - 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.  

Utsiktens gymnasium interkommunala ersättningar samt avgifter för internat 

och LSS-boende hanteras separat i samband med budgetarbetet.           

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör FOKUS 2022-09-28. 

Förslag till taxor och avgifter för FOKUS-nämnden 2023.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 56.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till Taxor och 

avgifter FOKUS-nämnden 2023.  

FOKUS-nämnden delegerar åt arbetsutskottet att fatta beslut om den 

interkommunala ersättningen för Utsiktens gymnasie-, gymnasiesärskola 

samt Toppens LSS boende.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

FOKUS verksamhetsansvariga 

Controller 

Förvaltningschef FOKUS                      
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§ 79 Dnr 2022-000064 630 

Remiss - Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har förslag till ett 

samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 

Västra Götaland tagits fram. 

En familjecentral/familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och 

mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det 

finns kompetens i nära samverkan.  

Ingående basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola, och/eller 

mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, 

generell, förebyggande och stöttande.  

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjehemsliknande verksamheter i Västra Götaland är: 
 

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

- att kvalitetssäkra verksamheterna 
 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en 

god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättill-

gänglig och oberoende av familjens ekonomiska förutsättningar, 

kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

Ett förslag på samverkansavtal för familjecentraler och familjehemsliknande 

verksamheter har sänts på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10.        
 

Beslutsunderlag 

Missiv 2022-06-17. 

Förslag till samverkansavtal – Familjecentraler och familjehemsliknande 

verksamheter i Västra Götaland. 

Rektor förskola tjänsteskrivelse 2022-10-03.       

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 59.      
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att lämna remissvar i enlighet med föreliggande 

tjänsteskrivelse.      
 

Expedieras till 

Vårdsamverkan Västra Götaland 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Socialnämnden för kännedom 

Rektor förskola         
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§ 80 Dnr 2022-000067 600 

INFORMATION - Uppföljning måluppfyllelse grundskola 

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.   
 
Förvaltningschef Anna Andersson presenterar elevernas 
måluppfyllelse redovisad från och med vecka. Målet är att ha en så 
hög måluppfyllelse som möjligt för att följa.  
 

Elever kan behöva särskilt stöd för att nå måluppfyllelse som kan vara 

kostsamma insatser.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen egentligen enbart är godtagbar i åk 9 

där även alla elever kom in på gymnasium. En av orsakerna till den låga 

måluppfyllelsen bedöms vara pandemin då det varit hög frånvaro under flera 

och långa perioder. Arbete pågår med stöd och särskilt stöd för att eleverna 

ska nå måluppfyllelse.                    

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2022-10-04. 

Elevresultat för analys 2022-09-13.     
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 57.      
 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS                       
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§ 81 Dnr 2022-000068 600 

INFORMATION - Uppföljning behörigheter i förskola, 

grundskola och gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

I årshjulet för FOKUS-nämndens systematiska kvalitetsarbete följs 

behörigheter avseende lärarlegitimation. Detta sker vid två tillfällen om året, 

februari och oktober.   

 

Sammanfattning och konsekvensbeskrivning 

Nedan är nuläget avseende behörigheter i form av lärarlegitimation; 
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Forts. § 81 

 

Målet är att ha en så hög behörighet som möjligt för att följa 

Barnkonventionens mål på bästa möjliga sätt. 

 

Behörig personal kostar ofta mer än obehörig personal men är samtidigt 

lagstadgat så det är därför en förhållandevis opåverkbar kostnad. 

 

Bedömningen är att behörigheten är godtagbar inom förskola, Snörrum-

skolan, Hagaskolan, Utsikten skola och vuxenutbildningen. Dock är den inte 

tillräckligt godtagbar på fritidshem ändå har den ökat jämfört med förra 

läsåret då man har rekryterat en behörig fritidspedagog som även är behörig 

och undervisar i idrott.  

När det gäller fritidshem behöver fler attraktiva tjänster med kombinerad 

undervisningstjänst i skolan skapas liksom eventuellt annonsera efter 

förstelärare inom fritidshem. Arbete med denna plan fortgår inom 

fritidshem.                             
 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 58.  
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2022-10-18.     

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS                           
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§ 82 Dnr 2022-000079 630 

Utökning av antalet utvecklingsdagar för fritidshemmens 

personal 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidshemmen bedriver undervisning och utveckling enligt våra styr-

dokument och har under de senaste åren fått ett större uppdrag.  

Fritidshemmen har organisatoriska svårigheter att hitta tiden för både enskild 

men framförallt gemensam reflektion och kompetensutveckling. 

Det är svårt att få tid att lämna barngruppen under en ordinarie vecka 

eftersom det alltid behövs pedagoger på plats under fritidshemmets 

öppettider. 

 

I fritidshemmen finns idag fyra stycken utvecklingsdagar á åtta timmar 

vardera. På den tiden ska mycket rymmas: systematiskt kvalitetsarbete, 

kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete, grovplanering, viss 

materialvård och upprustning med mera.  

För att fritidshemmen ska utveckla sin pedagogiska verksamhet och 

undervisning krävs mer tid och kompetensutveckling.  

 

Att utöka antalet utvecklingsdagar för fritidshemmen från fyra till fem 

ger verksamheten bättre förutsättningar att utvecklas till en högre 

måluppfyllelse.  

 

Alternativet är högre bemanning där ordinarie pedagoger ersätts med 

vikarier för att frigöra tid under hela året. Konsekvensen av detta är 

ökade kostnader och mindre utbildad personal under ordinarie 

öppettider. För pedagoger och rektorer innebär det än mer schemalagt 

kvällsarbete samt lägre personaltäthet under övrig verksamhetstid. 

 

Den föreslagna utvecklingsdagen kommer att förläggas på påsklovet då 

flertalet barn redan är planerat lediga. Det kommer vara samma dag 

som förskolan har för att underlätta för familjer. Föräldrar uppmanas 

att ordna egen omsorg denna, men erbjuder som de andra fyra 

utvecklingsdagarna omsorg för de som behöver. Kostnaden för dagen 

blir vikarier efter behov. 

 

En omvärldsanalys har gjorts och kontakt har tagits med följande kommuner 

för att undersöka antalet utvecklingsdagar i fritidshemmen. 
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Forts. § 82 

 

 

Resultatet blev följande: 

Åmål 5 

Färgelanda 7 

Bengtsfors  2 

Mellerud 5 

Munkedal  5 

 

Källa: Anna Hansson                

 

Beslutsunderlag 

Rektor förskola/fritidshem tjänsteskrivelse 2022-09-28. 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 58.           

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att utöka antalet utvecklingsdagar i 

fritidshemmen från fyra till fem dagar per år.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Rektor fritidshem           
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§ 83 Dnr 2021-000112 292 

INFORMATION - Kartläggning och utredning av riktlinjer 

gällande bidrag till föreningar och förbund i Dals-Eds 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-förvaltningen har haft i uppdrag av FOKUS-nämnden att se över 

villkor och riktlinjer för föreningsbidragen i Dals-Eds kommun. Fritid- och 

kulturchefen fick i uppdrag att kartlägga bidragen för att få en klar bild över 

de villkor och riktlinjer som finns idag, vilken nu är genomförd.  

 

Beslut var även taget om att anlita en extern utredare för att genomföra en 

analys av kartläggningen för att sedan återkomma med förslag till eventuella 

förändringar.  

 

FOKUS-nämndens arbetsutskott uppdrog åt förvaltningen, 2022-06-28 att gå 

vidare med upphandling av utredningsuppdrag avseende riktlinjer stöd till 

föreningar.       

 

År 2016 PWC gjordes, på uppdrag av revisorerna, en genomlysning av 

stödet till föreningar. Flera brister som då påtalades är sådana FOKUS-

nämnden vill fördjupa sig i då flera av dem inte är åtgärdade ännu. 

PWC har dessutom revisionsuppdrag och uppdrag för mindre 

utredningar i Dals-Eds kommun så det var dem som tillfrågades om 

offert för uppdraget.                       
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2022-10-04. 

Upphandlingsunderlag 2022-06-28. 

Dals-Eds kommun, Offert- utredning av föreningsbidrag. 

 FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-10-05 § 61.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef FOKUS 

Fritid- och kulturchef                
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§ 84 Dnr 2022-000073 60 

Kostnadsfria mensskydd i skolan 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämndens ordförande lyfter frågan om att erbjuda en variation av 

kostnadsfria mensskydd till barn och unga i skolan.  

Mer än var tionde kvinna och flicka i Sverige upplever att de är obekväma i 

sociala sammanhang när de har mens. Ett beslut om gratis mensskydd skulle 

minska de hinder som menstruation kan innebära i vardagen och underlätta 

bland annat en likvärdig skolgång.  

Anledningar till att unga kan sakna mensskydd under skoltid kan vara 

många. Glömska, fattigdom, oregelbunden mens, att de inte har berättat för 

sina föräldrar att de fått mens eller att de inte vågar inhandla mensskydd 

själva.   

Till dagens möte var grundskolans och gymnasiets skolsköterskor inbjudna 

för att redovisa hur det funkar med mensskydd idag. 

I grundskolan finns det lådor innehållande bland annat plåster och bindor 

utplacerade i slöjden, idrotten, hemkunskapen, caféet samt att det finns att 

hämta hos skolsköterskan. På gymnasiet finns mensskydd att hämta hos 

skolsköterskan.      

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2022-09-07 § 53.  

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-21 § 70.             

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att inte erbjuda kostnadsfria mensskydd i automat 

då detta tillgodoses genom skolsköterskorna.      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ordförande FOKUS-nämnden                  
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§ 85 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor  

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor att behandla vid dagens möte.      
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§ 86 Dnr 2022-000006 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

1. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-10-05.      

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      
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§ 87 Dnr 16123  

Redovisning av informationsärenden  

Sammanfattning av ärendet 

1.    Kommunal Pensionärs- och Handikapprådets sammanträdesprotokoll 

 2022-09-09 

2.  Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-09-14 § 77 

 Motion – Flaggpolicy i Dals-Eds kommun. 

 

3. Policy flaggning Dals-Eds kommun. 

 

4. Polismyndigheten Region Väst – Kopia av polisanmälan 

 Skadegörelse Snörrumsvägen 8 A 

 

5. Beslut Skolinspektionen 2022-09-30 

 Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 

 Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.              

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


