
MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 1 (19) 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl. 13.00-15.20 
Ajournering kl. 14.45- 15.10 

Pia Falk (S), ordförande 
Christer Nilsson (S), vice ordförande 
Anders Örtendahl (C) ersätter Jenny Blom (S) 
Agneta Johansson (S) 
Urban Karlsson (C) 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Ersättare 

Tjänstemän/ övriga deltagare 

Personalföreträdare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Anna Falk, verksamhetschef 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 
Petra Karlsson, ekonom§§ 76-86 

Urban Karlsson (C) 

Kommunkontoret 2021-05-21 kl. 08.00 

~)----- _ __:_P.:::ar~agrafer 76-91 

r'MariaLlndqvist 
~?r- ~ 
Pia Falk (S) 

cfrl4~ 
Urban Karlsson (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utskott lärande och stöd 
Sammanträdesdatum 2021-05-18 
Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

2021-05-21 

Kommunkontoret 

Datum för 
nedtagande 

2021-06-14 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§§ Dnr Ärende Sid 

76 Godkännande av föredragningslistan 3 
77 KS 2021/13 Budgetuppföljning april ( ekonom) 4 
78 Verksamhetschefens information 5 
79 KS/2021/ Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020 6 

233 
80 KS Ersättningsnivåer, Skadeståndslagen 2 kap. Skadeståndsansvar 7 

2021/191 på grund av eget vållande 
81 KS 2021/ Timplan 2021-2022 8 

165 
82 KS Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn 9-10 

2021/146 samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända år 2022 
83 Information: sjukfrånvaro 11 
84 Information: kränkningar 12 
85 KS 2020/14 Information: frånvaro skola 13 
86 Uppföljning trivsel skola 14 
87 Individärende 15 
88 Individärende 16 
89 Individärende 17 
90 Redovisning delegeringsbeslut 18 
91 Redovisning anmälningsärenden 19 

Justerandes sign 

I i1L 
Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 
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Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 3(19) 

U LoS § 76 

Godkännande av föredragningslistan 
Ärende 9 läsårstider 2021-2022 utgår från föredragningslistan. 

Utskottets beslut 
F öredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign 

Ml 
Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

U LoS § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Dnr: KS 2021/13 

Sida 

4(19) 

Budgetuppföljning april 

Utskottets beslut 
Att utskottet för lärande och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Petra Karlsson skrivelse daterad 2021-05-07 
Bilaga Lärande och stödrapport månadsuppföljning 2021 april 
Bilaga Månadsuppföljning lärande och stöd 2021 april statistik 

Sammanfattning 
Lärande och stöd helårsprognos förväntas fortsatt ligga på -0, 1 mkr mot 
budget. 

• Interkommunal ersättning årskurs 4-9 väntas ligga under budget +0, 1 mkr men 
den interkommunala ersättningen för förskoleklass ligger på -0, 1 då inget är 
budgeterat och vi har ett antal barn förskoleklass i Forshaga, (4 under vt-21). 
Antal barn att fakturera till andra kommuner i snitt lägre än budget. 

• Musikskola väntas ligga på budget. 
• Skolhälsa väntas ligga på budget. 
• Förskola och personalkooperativ beräknas ligga på budget totalt under året. 
• Grundskola år 0-9 (inkl. förskoleklass, obl. särskola) väntas ge en avvikelse på 

totalt +- 0 mkr. Obl. särskola har lägre kostnad än budget och överskottet 
grundsärskolan täcker underskott grundskola år 0-9, fritidshem och 
förskoleklass men eftersom behovet i grundsärskolan tenderar att öka krävs 
åtgärder. Rektorerna har påbörjat åtgärder för att hålla personalbudget. 

• Fritidsgård väntas ligga på budget. 
• Gymnasiet beräknas ligga på -0,3 mkr. Prognosen osäker innan höstens 

programval och antal elever fastställs. Kostnaderna för gymnasiet går ej att 
åtgärda. Kostnaderna måste hämtas hem i andra verksamheter om budgeten 
komma i balans. 

• Gymnasiesärskola väntas ligga under budget +0,2 mkr. Endast en elev och 
beräknat två i budget. 

• Komvux väntas ligga på budget. 
• SFI väntas ligga på budget. 
• IFO förväntas ligga på budget totalt. Extra kostnad för konsult. Vi har inga 

institutionsplaceringar varken för barn eller vuxna. Ekonomiskt bistånd ser 
just nu bra ut och kan förväntas ge ett litet överskott. 

• Öppenvård väntas ligga på budget. 
• Arbetsmarknadsenheten prognostiserar att ligga nära budget. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes sign 

vK 
Utdragsbestyrkande 
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U LoS § 78 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
• Nya chefer på AME, Öppenvård, Elevhälsan 
• Skolinspektionen 
• Specialpedagog till förskolan 
• SPSM projekt 2021-2023 
• Budgetprocess 2022 
• Hälsoplan, gör revision om hur vi samarbetar mellan kommun och 

Region när det gäller psykisk ohälsa 
• HVB-hem 
• Migrationsverket, Bosättningsenheten information om reviderad 

årsplanering 
• Beviljade medel från Skapande skola 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till 
verksamhetschefen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

U LoS § 79 

2021-05-18 

Dnr KS 2021/233 

6(19) 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd noterar uppföljningen och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-05-11. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärande och stöd daterad 
2021-05-18 

Ärendet 
Verksamheten lärande och stöd har sammanställt en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020. 

Under 2020 har, förutom de olika enheternas arbetsmiljöarbete, har också fyra 
protokollförda lokalt samverkansmöte, tillika skyddskornmitte, 
genomförts. 

Uppföljningen visar några få brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ger underlag för vilka förbättringar som ska 
genomföras under 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 
V erksamhetschef 
Personalchef 

Justerandes sign 

I IJ1L 
Utdragsbestyrkande 



• 

MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

U LoS § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Dnr. KS 2021/191 

Sida 

7(19) 

Ersättningsnivåer, Skadeståndslagen 2 kap. 
Skadeståndsansvar på grund av eget vållande 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd godkänner förslaget gällande ersättningsnivåer. 

Utskottet vill ha en uppföljning om sex månader om hur tillämpning av 
ersättningsnivåerna genomförts när det gäller skadeståndsansvar. 

Beslutsunderlag 
Rektorernas tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 
Bilaga: Ersättningsnivåer skadegörelse Munkfors skolor 

Ärendet 
Då Munkfors kommun periodvis har varit drabbad av skadegörelse har skolans 
ledning sett över och reviderat ersättningsnivåer för skolans hantering av 
skadegörelse. Syftet med översynen är att få en likvärdighet och i enlighet med 
Skollagen 1 kap. 4§ "att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare." 

Beslut skickas till 
V erksamhetschef Lärande och stöd 
Utvecklingsledare Lärande och stöd 
Rektorer 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

U LoS § 81 

Timplan 2021-2022 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Dnr: KS 2021/165 

Sida 

8( 19) 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd godkänner förslaget till timplan för 
grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan 2021-2022. 

Bes I uts underlag 
Rektorernas tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 
Bilaga: Timplan för grundskolan 
Bilaga: Timplan för grundsärskolan 
Bilaga Timplan för träningsskolan 

Ärendet 
Regeringen har beslutat om en ny stadieindelade timplan för 
grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan den regleras som en 
bilaga till skolförordningen. De främsta konsekvenserna av ändringen 
är att det blivet mer riktad undervisningstid i ett antal ämnen, vilket 
medför att antalet resurstimmar som tidigare använts till särskilt stöd 
minskas. Bedömningen görs att fler timmar under respektive ämne bör 
minska behovet av särskilt stöd. 

Beslut skickas till 
V erksamhetschef Lärande och stöd 
Utvecklingsledare Lärande och stöd 
Rektorer 

Justerandes sign 

I iv.. 
Uldragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Mun~rs Kommun 

Utskott lärande och stöd 

U LoS § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 

Dnr: KS 2021/146 

Sida 

9( 19) 

Beredning av andelstal för mottagande av 
ensamkommande barn samt kommuntal för mottagandet 
av anvisade nyanlända år 2022 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående förslag till yttrande och antar det 
som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Värmland. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens skrivelse daterad 2021-03-31 
V erksamhetschefens tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Migrationsverkets Länsstyrelsen ger länets kommuner tillfälle att yttra sig om 
andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för 
anvisade nyanlända 2022. 
Svar senast 1 oktober 2021. 

Migrationsverkets förslag till andelstal för mottagande av ensamkommande 
barn och läns- och kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända gällande 
år 2022 lämnas under augusti 2021. Länsstyrelsen vill dock redan nu inleda 
processen och möjliggöra för länets kommuner att internt bereda kommunens 
inställning till det sammantagna mottagandet av ensamkommande barn och 
nyanlända via anvisning 2022. 

Länsstyrelsen önskar därför svar på nedanstående frågor avseende kommunens 
mottagande av ensamkommande barn för år 2022. 

Munkfors kommuns svar 
Munkfors kommuns svar på Länsstyrelsens frågor gällande mottagande av 
ensamkommande barn: 

la) om kommunen önskar överlåta hela (eller del av) sin andel för mottagande 
av ensamkommande barn? 
Nej, Munkfors kommun önskar inte överlåta mottagande av ensamkommande 
barn till annan kommun. Munkfors kommun behöver upprätthålla 
mottagarkompetensen i kommunen samt önskar ta det gemensamma ansvaret 
gällande mottagande av ensamkommande barn som alla kommuner har. 

1 b) om kommunen önskar ta över andel för mottagande av ensamkommande 
barn från en eller flera kommuner? 
Nej, Munkfors kommun önskar inte ta över mottagande av ensamkommande 
barn från annan kommun. 

Justerandes sign 

IUL- 
Utdragsbestyrkande 
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U LoS § 82 (forts) 

Länsstyrelsen önskar därför svar på nedanstående frågor avseende kommunens 
mottagande av anvisade nyanlända för år 2022. 

Munkfors kommuns svar 
Munkfors kommuns svar på Länsstyrelsens frågor gällande mottagande av 
anvisade nyanlända: 

2) Hur bedömer ni kommunens mottagningskapacitet utifrån: 
Vi bedömer sammantaget att Munkfors kommun har mottagarkapacitet att ta 
emot 5 anvisade nyanlända 2022. 

2a) Befolkningsstorlek 
Munkfors kommun är en av Sveriges minsta kommuner 3750 invånare, antalet 
nyanlända bör vara avvägt i förhållande till folkmängd för att möjliggöra ett 
bra integrationsarbete. 

2b) Arbetsmarknadsförutsättningar 
Inte så god. Vi har en arbetsmarknad som är starkt specialiserad och som det är 
svårt att svår att få arbete inom. Nyanlända tar sig inte in på arbetsmarknaden i 
någon större utsträckning. Vi ser att högutbildade nyanlända flyttar från 
kommunen då vi inte har företag som efterfrågar deras kompetens. 
Vi har ingen egen gymnasieskola eller Komvux vilket gör att vi köper 
utbildning från andra kommuner. Det försvårar utbildningsinsatser. 

2c) Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända) 
Under 2018 och 2019 har kommunen inte tagit emot några nyanlända eller 
ensamkommande på grund av det höga asylmottagandet under flyktingvågen 
2015-2017. Kommunen tog då emot proportionerligt fler än många andra 
kommuner. 

2d) Självbosatta nyanlända 
Vi har möjlighet att ta emot självbosatta men utsikten till att komma till 
självförsörjning är inte god och då hamnar de i ett ekonomiskt utsatt läge och i 
utanförskap. Vi har kontinuerligt tagit emot självbosatta i kommunen främst 
genom familjeåterförening för ensamkommande barn då vi tidigare hade ett 
högt mottagande. 

2e) Tillgång på bostäder 
Vi har kapacitet att ta emot, vi har tillgång till bostäder. 

Beslut skickas till 
integration. varmland@lansstyrelsen.se kopia till sofia.olsson@lansstyrelsen.se 
Kommunchef 
V erksamhetschef lärande och stöd 

Justerandes sign 

vl<-- 
Utdragsbestyrkande 
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U LoS § 83 

Information: sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschefeninforrnerar om sjukfrånvaromars: 
Lärande och stöd 2020 8,87 %, 2021 6,87 % 
Hela kommunen 2020 10,86 %, 2021 7,26 % 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Justerandes sign 

IM- 
Utdragsbestyrkande 
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MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 12(19) 

U LoS § 84 

Information: kränkningar 

Utskottets beslut 
Rektorerna ska till varje utskott rapportera vilka åtgärder som görs för att få 
ner antalet kränkningar. 

Ärendet 
Kränkningar registrerade i KB process 2021-04-17-20121-05-14 
Inskickade 24 (211) 
Ej påbörjade 1(1) 
Pågående 39 (39) 
Avslutade 14(171) 

Siffror inom parentes visar antal från det datum som verksamheten började 
använda KB process. 

Rapport om åtgärder inlämnad av Munkerudsskolan och Forsnässkolan. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Justerandes sign 

I /AL 
Utdragsbestyrkande 
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U LoS § 85 

Information: frånvaro skola 

Dnr: KS 2021/14 

Utskottets beslut 
Utskottet vill ha en tydligare uppföljning av de åtgärder som görs när elever 
har hög frånvaro. När uppföljning sker, vilken typ av uppföljning, vem man 
har uppföljningen med är det eleven och/eller vårdnadshavare. 

Rektorerna ska rapportera åtgärder för elever med hög frånvaro till varje 
utskott. 

Ärendet 
Verksamhetschefen redogör för frånvaron för elever i skolan: 

Munkerudsskolan för april. 
Forsnässkolan för mars-april. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Justerandes sign 

IVi;L 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 14(19) 

U LoS § 86 

Uppföljning trivsel skola 

Utskottets beslut 
Eleverna fyller i en trivselenkät i skolan, en gång i månaden. 
Resultat ska redovisas till utskott varje månad. 

Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Verksamhetschefen redovisar uppföljning av trivsel i skolan: 

Munkerudsskolan januari-april 
Forsnässkolan mars-maj 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2021-05-18 15(19) 

U LoS § 87 

Individärende 

Anmälan enligt 6 § Bidragsbrott gällande misstanke om försök till 
bidragsbrott 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 87. 

Justerandes sign 

V l'(__ 
Utdragsbestyrkande 
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2021-05-18 16(19) 

U LoS § 88 

Individärende 

Godkännande av familjehem 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 88. 

Justerandes sign 

I /AL 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 17(19) 

U LoS § 89 

Individärende 

Jourplacering föreslås övergå till familjehemsplacering enligt Sol 
4:1 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 89. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 18( 19) 

U LoS § 90 

Redovisning delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef 
KS 2021/192 - Överenskommelse Elevers drogvanor Munkfors kommun 

KS 2021/5 Ansökan till SFI maj 6 st. 

Beslut fattade av enhetschef 
KS 2021/229 
Avtal mellan Hälsohögskolan i Jönköping AB och Munkfors kommun 

Beslut fattade av controller/ekonom 
Beslut fattade av rektor Forsnässkolan 
Beslut fattade av rektor Munkerudsskolan 

J usterandes sign Utdragsbestyrkande 



MuNKFORS 
RANSÄTER 
Munlfors Kommun 

Utskott lärande och stöd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-05-18 19(19) 

U LoS § 91 

Anmäl ni ngsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
Dnr: KS 2021/20 
Beslut om beviljade medel till skapande skola 

Dnr: KS 2021/224 
Bosättningsenheten, reviderad årsplanering 

Dnr: KS 2021/160 
Ungdomsjobb 2021 

Justerandes sign 

vl-c. 
Utdragsbestyrkande 


