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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Lärande och stöd 
2021-09-28 
2021-10-20 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Christer Nilsson (S) 
Urban Karlsson (C) 

ERSÄTTARE 
Marit Olsson (S) ersätter vakant plats 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Petra Karlsson, ekonom § § 119-122 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Qcf 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännnade av föredragningslistan 
Budgetuppföljning augusti 
Verksamhetschefens information 
Policy och handlingsplan ANDTS 
Fritidsgården 
Läsårs tider 
Information sjukfrånvaro 
Information frånvaro skola 
Information kränkningar 
Uppföljning trivsel 
Individärende 
Individärende 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 
Mål och ramdiskussion 2022 
Individärende 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 119 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ärendet 
Upprop sker Marit Olsson (S) ersätter vakant plats. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

§ 120 

Val av justerare och tid för justering 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

Utskottets beslut 
Justering sker 2021-09-28 kl. 08.00. 
Till justerare utses Marit Olsson. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 121 

Godkännnade av föredragningslistan 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende 18 individärende. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 122 

Budgetuppföljning augusti 
Dnr KS 2021/13 

Utskottets beslut 
Att utskottet för lärande och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Petra Karlsson skrivelse daterad 2021-09-14 
Bilaga Lärande och Stöd rapport månadsuppföljning 2021 augusti 
Bilaga Månadsuppföljning Lärande och stöd 2021 augusti statistik 

Ärendet 
Lärande och stöd helårsprognos förväntas ligga +0,6 mkr mot budget. 

• Budgetökning på grund av Skolmiljard +0,4 mkr. 
• Interkommunal ersättning förskoleklass till åk 9 väntas ligga över budget -0,8 mkr. 
• Musikskola väntas ligga på budget. 
• Skolhälsa väntas ligga på +0,6 mkr på grund av ej tillsatta speciallärartjänster. 
• Förskola beräknas ligga på budget totalt under året. 
• Personalkooperativet har två barn mindre från Munkfors från och med juli månad, prognos 

väntas ligga på +0,2 mkr. 
• Grundskola år 0-9 (inkl. förskoleklass, obl. särskola) väntas ge en avvikelse på totalt +0,4 

mkr. 
• Fritidsgård väntas ligga på budget 
• Gymnasiet beräknas ligga på -0,3 mkr. 
• Gymnasiesärskola väntas ligga under budget +0,2 mkr. Endast en elev och beräknat två i 

budget. 
• Komvux väntas ligga på budget. 
• SFI väntas ligga över budget -0,2 mkr på grund av fler EU-medborgare 
• IFO förväntas visa plusresultat en försiktig prognos visar +0,6 mkr. Ekonomiskt bistånd ser 

just nu bra ut men det förväntas bli en ökning till följd av att extratjänster ej förlängs. Vi har 
inga institutionsplaceringar för barn. Två vuxna är placerade under augusti. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§123 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Ekonomin ser bra ut, vi kommer att investera i nya möbler på Forsnässkolan under hösten. 

AME ska ta fram kostnader för en pickup, gräsklippare, fyrhjuling med släp. 
• Projekt på biblioteket, vi har sökt pengar via Hagfors till en projektor till ett Lärcenter. 
• Livsvalskompetens 
• Projektplan SPSM 
• Utegården på Forsnässkolan 
• Kvotflyktingar 2022 

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

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sam m anträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 124 

Policy och handlingsplan ANDTS 
Dnr: KS 2021/420 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Policy och handlingsplan för ANDTS för skolorna antas av kommunstyrelsen. 

Besluts underlag 
Policy och handlingsplan för ANDTS för skolorna 
Förenings- och Folkhälsostrateg tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Ärendet 
Tidigare ANDT policy är reviderad och innehåller numera även S som står för spel. 

En ANDTS policy med handlingsplan är viktig för att kunna jobba förebyggande och för att skapa en 
utökad samverkan med polisen. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef lärande och stöd 
ANDTS samordnaren 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 125 

Fritidsgården 
Dnr: KS 2021/453 

Utskottets beslut 
Flytta verksamhetsansvaret för Fritidsgården till Öppenvården. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Ärendet 
Fritidsgårdens verksamhet behöver ett tydligare ledarskap med fokus på demokratiska 
värdegrundskapande aktiviteter för barn och ungdomar för att minimera utanförskap, kränkningar och 
förstörelse. 

Ovanstående aktiviteter är närbesläktade med delar av Lärande och stöds öppenvårdsverksamhet. 
Öppenvården har under sommaren 2020 samt 2021 bedrivit välbesökt och uppskattade 
sommarlovsaktiviteter i fritidsgårdens lokaler för barn i extra behov av aktiviteter, en verksamhet som 
även behöver finnas under övriga delar av året. 
Fritidsgårdens ansvar ligger idag under rektor på Forsnässkolan. Då rektor har många 
utvecklingsområden på Forsnässkolan samt läser rektorsutbildning på cirka. 20% bedömer skolchef att 
det vore bättre utifrån arbetsbelastning att ansvaret för Fritidsgården flyttas till Öppenvårdenschef. 

Rektor har cirka 40 personal, Öppenvårdschef har 8 personal. 
Fritidsgården har tilldelats Lärande och stöd i omorganiseringen av kommunen, annan verksamhet 
gällande fritid ligger i Serviceutskottet eller på Näringsliv- och turism. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Lärande och stöd 
Öppenvårdschef 
Rektor Forsnässkolan 
Kommunchef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 126 

Läsårstider 
Dnr KS 2020/387 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd antar läsårstiderna för 2021-2022. 

Besluts underlag 
Hagfors kommuns läsårstider 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Ärendet 
Elever 
Hästterminen 2021 16 augusti - 17 december 
Vårterminen2022 10 januari - 10 juni 

Arbetsår lärare 
Hästterminen 2021 9 augusti - 20 december 
Vårterminen 2022 7 januari - 20 juni 

Lovdagar 
Lärare 
1 /11 - 5/11 Höstlov 
28/2 - 4/3 Sportlov 
15/4 - 22/4 Påsklov 
27 maj 

Elever 
23 september 
1/11 - 5/11 Höstlov 
1 december 
8 februari 
28/2 - 4/3 Sportlov 
15/4 - 22/4 Påsklov 
27 maj 

A-dagar lärare 
Höstterminen 2021 
9 - 13 augusti 
23 september 
1 december 
20 december 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 126 forts 

Vårterminen 2022 
7 januari 
8 februari 
13 - 17 juni 
20 juni 

Beslut skickas till 
Rektorer 
Kostchef 
Personalavdelningen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 127 

Information sjukfrånvaro 
Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschefen informerar om sjukfrånvaron: 

• Verksamhetsområde lärande och stöd 
2021-07-01-2021-07-31 3,02 % 

• Hela kommunen 2021-07-01-2021-07-31 2,97 % 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 128 

Information frånvaro skola 
Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Dnr KS 2021/14 

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. 

Ärendet 
Verksamhetschefen redogör för frånvaron för elever i skolan: 

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

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

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

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

Ärendet 
KB process 202 I-08-20-2021-09- l 5 

Inskickade 24 
Ej påbörjade 2 
Pågående 27 
Avslutade 15 

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

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 15 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 129 

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

Rapportering godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschefen redovisar uppföljning av trivsel i skolan: 

Munkerudsskolan: Sammanställning månadsvis januari-augusti 2021. 
Forsnässkolan: augusti 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 16 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 130 

Individärende 
Övervägande enligt 13 § andra stycket LVU gällande: 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll§ 130. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 131 

Individärende 
Övervägande av vård enligt 13 § 2 stycket LVU gällande: 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 13 1. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 132 

Delegeringsbeslut 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 
KS 2021/5 
Ansökan till SFI, september 8 st. 

KS 2021/357 
Yrkesresan- avtal mellan SKR och Munkfors kommun avseende tillgång till 
kompetensutvecklingskonceptet. 

KS 2021/5 
Beslut om interkommunal ersättning för vuxenutbildning 5 st. 

Beslut fattade av enhetschef 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av rektor Forsnässkolan 

Beslut fattade av rektor Munkerudsskolan 
KS 2021/5 
Beslut om anställning, elevassistent 75% inom särskolan. 

KS 2021/5 
Tillsättning av vikariat inom särskolan. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 133 

Anmäl ni ngsärenden 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
Ärendet 
KS 2021/439 
Nationell adoption 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 134 

Mål och ramdiskussion 2022 
Utskottets beslut 
Utskottet diskuterar mål och budgetramar 2022, diskussionen fortsätter 5 oktober och beslut tas vid 
utskott 2 oktober. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 22 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-09-21 

§ 135 

Individärende 

Fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § Sol 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 13 5. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 22 


