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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 16 november 2022 kl 08:00 – 12:30 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), Ordförande 

Jan-Stefan Karlsson (KD) ej §§ 88, 91 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge  Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

Öyvind  Höiberg (S) 

  

Övriga närvarande Anna Andersson, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Sara Ekelund, HR-konsult § 89 

Malin Hedin, vägledare vuxenutbildning & Hans Åkerlund, rektor vuxenutbildning § 91 

Maria Eriksson, controller §§ 92, 93 

Marie Alhede, förskolerektor Haga & Anna Hansson, förskolerektor Fågelvägen §§ 92,93 

Camilla Wester, rektor Snörrum & Anna Hansson, fritidshemsrektor § 94 

Justerare Larsinge Fahlén 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, FOKUS kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 88-96 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Larsinge Fahlén   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-18 Datum då anslaget tas ned 2022-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, FOKUS kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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Ärendelista 
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§ 88 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

 Lex Sarah – LSS boende 

 Elevhälsosystem PMO  

 Skolskjutsavtal 

 Förstudie gemensam vuxenutbildning 

 Tjänsteledighet – biträdande förvaltningschef 

 

 

 

 

      

      

FOKUS-nämndens beslut 

Tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.           
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§ 89 Dnr 2022-000072 600 

Redovisning av HME enkät inklusive sjuktal DEK 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens HR-konsult Sara Ekelund redovisar ärendet. 

Dals-Eds kommuns medarbetarenkät genomförs som en del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Tanken med enkäten är att den ska vara 

framåtsyftande. Enkäten genomförs varje år under våren.  

Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av hur Dals-Eds kommuns 

medarbetare upplever sin arbetssituation. Utifrån resultat ska kommunens 

verksamheter skapa handlingsplaner att använda i det systematiska arbets-

miljöarbetet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som ger 

ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. 

För detaljerad information se fil FOKUS nov sjuktal inkl bilagor. 

      

FOKUS-nämndens beslut 

Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.                
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§ 90 Dnr 2022-000075 600 

Tidiga Samordnade Insatser i Dals-Eds kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumenten “Edsbus handlingsplan” och “Dals-Edsmodellen” är  

inaktuella dokument på grund av nya direktiv. Båda dokumenten har berört 

hur kommunen jobbar med tidiga och/eller samordnade insatser till barn och 

unga. Ett nytt förslag har arbetats fram ”Styrdokument för tidiga samordnade  

insatser för barn och unga i Dals-Eds kommun”. Det nya dokumentförslagets 

syfte är att tydliggöra de samverkansytor som finns och de teman som 

kommunen samverkar kring, gällande barn och unga i Dals-Eds kommun.  

 

“Samverkan för barns och ungas hälsa”, som dokumentet utgår ifrån, är väl 

förankrat i barnkonventionen. Barns rätt till hjälp och stöd som dokumentet 

handlar om finns beskrivet i flera artiklar i Barnkonventionen. Centralt i 

samverkan är att man ska arbeta med samordnad individuell plan (SIP) och i 

det arbetssättet är såväl barnperspektivet som barnrättsperspektivet i 

centrum. De insatser som nämns i dokumentet för tidiga samordnade insatser 

är sådant som redan finansieras inom ram för de verksamheter som utför 

dem.  

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU § 167 2022-10-12) har remitterat 

liggande förslag till FOKUS-nämnden för yttrande. Se förslag Tidiga 

Samordnande Insatser i Dals-Eds kommun.  

 

Förslag till beslut är att FOKUS-nämnden ställer sig bakom liggande förslag.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar styrdokument Tidigt Samordnade Insatser, TSI, 

221028 daterad 2022-10-28 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg daterad 2022-09-13.  

Förslag Tidiga Samordnande Insatser i Dals-Eds kommun           

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom liggande remissförslag till Tidiga 

Samordnande Insatser i Dals-Eds kommun           

Expedieras till 

KS 

FOKUS ledningsgrupp                                       



 

FOKUS-nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(12) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2022-000083 600 

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens rektor för vuxenutbildning, Hans Åkerlund och 

vuxenutbildningens samordnare Malin Hedin redovisar ärendet. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) regleras i skollagen, kapitel 29 § 

9. I korthet innebär det att kommunen har skyldighet att hålla kontakt med 

individ som; avslutat grundskolan, är under 20 år och ännu inte har en 

gymnasieexamen.      

Under ett helår ska; kartläggning, uppsökande verksamhet och olika insatser 

bedrivas för att i första hand motivera ungdomar att påbörja eller återuppta 

en utbildning. Dessa insatser kan vara av skiftande karaktär och anpassas 

efter varje enskild individ. För att omfattas av KAA ska individen inte vara 

skolpliktig (16 år) och inte fyllt 20 år.  

Från 2015 och framåt har huvudmannen i Dals-Ed varit FOKUS. Det är i 

huvudsak inom utbildningsförvaltning eller samhällsbyggnadsförvaltning 

som ansvaret ligger i de flesta kommuner. KAA rapporteras till SCB två 

gånger per år. År 2016 fanns det i Dals-Eds kommun 16 individer 

inrapporterade, varav 11 var ensamkommande ungdomar. Från år 2018 och 

framåt rapporteras inte elever som är inskrivna på gymnasieskolans 

individuella program. 

De senaste tre åren har antalet rapporterade individer i Dals-Ed kommun 

varit noll eller en. Första halvåret 2022 rapporterades det in noll individer. 

För andra halvåret 2022 finns fyra individer på listan - kontakt är etablerad 

eller på väg. De fyra är avhoppare från gymnasiet och 16-17 år. För 

detaljerad information se skrivelse KAA Dals-Ed 2015-2022.  

 

FOKUS-nämndens beslut 

Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.                     
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§ 92 Dnr 2022-000084 630 

Förtätning av barn i förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Haga´s förskolerektor Marie Alhede och Fågelvägens förskolerektor Anna 

Hansson redovisar ärendet. 

FOKUS-nämnden gav förskolan i uppdrag att inkomma med sparförslag till 

förvaltningen inför 2023. Ett av förslagen är att öka barnantalet i de äldre 

barngrupperna från 19 till 20 barn. I dagsläget har förskolan i genomsnitt 3 

personal på 19 barn gällande de äldre barnen och 3 personal på 15 barn 

gällande de yngre barnen. Enligt Skolverket är rekommendationerna 9-15 

barn per barngrupp för barn i åldern 4-5 år. För barn i åldern 1-3 år är 

riktmärket 6-12 barn per barngrupp. I samband med kallelsen har FOKUS 

förvaltningen tagit fram faktisk närvarostatistik på inskrivna barnantal i 

kommunens 3 förskolor över vissa veckor i höst (vecka 37-38 +  40-41). För 

detaljerad information se FOKUS nov Faktisk närvaro förskolan.  

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek, och att barnen även i övrigt erbjuds en god 

miljö. Utifrån tillsynsansvaret har huvudmannen också en generell 

skyldighet att se till att barnen får sina behov tillgodosedda och inte kommer 

till skada eller skadar någon annan. En omvärldsanalys har gjorts för när-

liggande kommuner liksom jämförelse med riket genom Kolada, se 

Riskanalys ökad resursfördelning 2022. 

 

Förslag till beslut är att nämnden inte fattar beslut om att utöka barnantalet i 

de äldre barngrupperna för att både barn och personal ska ha de bästa 

förutsättningarna mot en högre måluppfyllelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ökade barngrupper i förskolan daterad 2022-10-25.  

Skrivelse FOKUS nov Tabell förskola barn och pedagoger 221031.   

Skrivelse FOKUS nov Faktisk närvaro förskolan. 

Skrivelse Riskanalys ökad resursfördelning 2022.   
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FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS nämnden beslutar att förtäta antalet barn i de äldre barngrupperna 

från 19 till 20 barn. Kvartalsvisa uppföljningar av kvalitet och arbetsmiljö 

ska följas upp gällande taget beslut.   

 

Reservation 

Ledamöter Öyvind Höiberg (S) och Larsinge Fahlén (S) reserverar sig mot 

FOKUS nämndens beslut till fördel av eget förslag om att invänta KF beslut 

rörande Budget 2023.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Haga förskolerektor 

Fågelvägens förskolerektor 
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§ 93 Dnr 2022-000085 600 

Statsbidrag till föräldrastödsprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Haga´s förskolerektor Marie Alhede och Fågelvägens förskolerektor Anna 

Hansson redovisar ärendet. 

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 

föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och 

barn. Stödet kan bidra till ett positivt samspel i familjen och minska bråk och 

konflikter.  

Familjecentralen i Dals Ed har finansiering av 60% av de personalkostnader 

familjecentralen har för en anställd pedagog. Pedagogens arbete uppgår till 

75% med alla uppdrag inräknade och således saknas 15% vilket under 2022 

finansierats av förskolan. Fram till 2022 finansierades de 15% av SIM 

(sociala integrations medel) - projektet “Bygga broar” - men det avslutades 

2022, behovet av de 15% fanns då kvar men inte finansiering. Dals-Eds 

kommun erhåller numera statsbidrag till föräldrastödsprogram vilket är något 

förvaltningen önskar äska pengar från, då familjecentrals post är en av de 

verksamheter som till stor del utför föräldrastöd. För mer detaljerad 

information se tjänsteskrivelse.  

Förslag till beslut är att äska medel av statsbidraget till 

föräldrastödsprogram genom Kommunstyrelsen (KS). 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse statsbidrag till föräldrastödsprogram 

daterad 2022-11-09 

STATISTIK FAMILJECENTRALEN SEP-OKT 2022 

   

FOKUS-nämndens beslut 

Äska medel av statsbidraget till föräldrastödsprogram genom Kommun-

styrelsen (KS) för finansiering av 15%, motsvarande hela bidraget 47.800 kr, 

för pedagogen som utför föräldrastöd i familjecentralen för 2022 samt 

motsvarande del av bidraget 73.900 kr för nästkommande år 2023.      

Expedieras till 

KS                                                              
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§ 94 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök november 2022 - Snörrumskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Snörrumskolans rektor Camilla Wester och fritidshemmens rektor Anna 

Hansson redovisar ärendet. 

Snörrumsskolan består av; förskoleklass, grundskola åk 1-3 samt fritidshem. 

På Snörrumsskolan finns fyra fritidshemsavdelningar; Svanen, Stjärnan, 

Puman och Bananen. Förskoleklass (dvs 6 åringar) består av totalt 46 barn. 

Årskurs  1-3 har sammanlagt 159 barn. Det är 167 stycken barn inskrivna i 

Snörrums fritidshem. Totalt inskrivna barn på fritidshemmen är 205 stycken. 

Personer som arbetar på Snörrum är bland annat; pedagoger, resurspersonal, 

fritidsledare, vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal och rektorer (1,25 

tjänster). Skolan har tillgång till skolläkare och skolpsykolog. 

 

En gemensam elevhälsa med Hagaskolan i Grundskolans Elevhälsa finns att 

tillgå. Elevhälsan på Snörrumskolan består av; speciallärare, specialpedagog, 

kurator, skolsköterska och rektor.  

 

      

FOKUS-nämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.      
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§ 95 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår. 
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§ 96 Dnr 2022-000006 002 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sammanfattning av ärendet 

Inga delegationsärende har anmälts till nämnden.    

 


