
Utskott lärande och 
stöd 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

MUNKFORS 
RANSÄTER 
Mun~fors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

Kommunhuset Älven 
2022-01-18, kl. 13.00-14.30 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Kommunhuset 2022-01-19 kl. 09.30 
§ 1-26 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Pia Falk (S) 
JUSTERARE 

-~~ 
Urban Karlsson (C) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Lärande och stöd 
2022-01-20 
2022-02-11 

Maria Lindqvist 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Agneta Johansson (S) 
Urban Karlsson (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Petra Karlsson, ekonom § 1-20 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

vlc 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Information budget 
Interkommunal ersättning skola och barnomsorg 
Bidrag skola och barnomsorg till fristående skolor 
Taxor förskola och fritidshem 
Internkontrollplan 2022 
Verksamhetschefens information 
Läsårstider 2022/2023 
Information arbetet med Tobaksfri Duo och elevenkät 
Tillbudsrapporter personal ht 2021 
Redovisning antal anställda samt sjukfrånvaro ht 2021 
Systematiskt kvalitetsarbete skola, Analys 4 
Systematiskt kvalitetsarbete IFO/AME/ Öppenvård 
Rapportering: tillsyn av fristående förskola (Stubbar och kottar) 
Information sjukfrånvaro 
Information fråvaro skola 
Information kränkningar 
Information upppföljning trivsel 
Individärende information 
Individärende Information ordförandebeslut 
Individärende 
Individärende 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärende 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 32 
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stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 1 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ärendet 
Ingen ersättare för Christer Nilsson (S) 
Ingen ersätter vakant plats. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 2 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2022-01-19 kl. 09.30 
Till justerare utses Urban Karlsson (C). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

l 
I 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 4 

Information budget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Ekonom Petra Karlsson informerar om senaste budgetläget, årsbokslut för 2021 är inte klart. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 5 Dnr: KS 2021/716 

Interkommunal ersättning skola och barnomsorg 

Utskottets beslut 
Att utskottet lärande och stöd godkänner föreslagna ersättningar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07. 

Sammanfattning 
Interkommunala ersättningar till kommuner för skola och barnomsorg ska fastställas av utskottet inför 
varje budgetår. Ersättningen gäller från 2022-01-0 I. Beloppen grundas på 2022 års budget. Förslag till 
ersättningar är framtaget som följer: 

Interkommunal ersättning kr/elev/år 2022 
Förskola 121 910 
Fritidshem 44 434 
Förskoleklass 61 200 
Åk 1-3 85 357 
Åk4-6 89 072 
Åk 7-9 127 141 

Ärendet 
Ersättningen revideras kontinuerligt utifrån verksamhetens kostnader och utifrån de regler som gäller 
för interkommunal ersättning. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 6 Dnr: KS 2021/715 

Bidrag skola och barnomsorg till fristående skolor 
Utskottets beslut 
Att utskottet lärande och stöd godkänner föreslagna bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07. 

Sammanfattning 
Bidrag för skola och skolbarnomsorg till fristående skolor ska fastställas av utskottet inför varje 
budgetår. Bidragen gäller från 2022-01-01. Beloppen grundas på 2022 års budget. Förslag till bidrag 
är framtaget som följer (bidrag till fristående skolor inkluderar 6 % moms): 

Bidrag fristående skola ink moms kr/elev/år 2022 
Förskola 140 028 
Fritids hem 47 101 
Förskoleklass 64 872 
Åk 1-3 90 479 
Åk 4-6 94 416 
Åk 7-9 134 769 

Ärendet 
Ersättningen revideras kontinuerligt utifrån verksamhetens kostnader och utifrån de regler som gäller 
för interkommunal ersättning. 

Beslut skickas till 
Förskolan Stubbar och kottar 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

(3:)f Uk. 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 7 

Taxor förskola och fritidshem 
Utskottets beslut 
Utskottet lärande och stöd godkänner föreslagen taxegrund. 

Dnr: KS 2021/714 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07. 

Sammanfattning 
Taxeunderlag föräldraavgifter förskola/fritidshem ska fastställas av utskottet inför varje budgetår. 
Taxeunderlagen gäller från 2022-01-01. Beloppen grundas på 2022 års budget. Förslag till ersättningar 
är framtaget som följer: 

Taxor föräldraavgifter kronor/barn/år 2022 
I Förskola 
Fritidshem 

132 177 
50 413 

Ärendet 
Beräkningen är per barn och år, vilket är en grund till enhetsberäkningen. 

Beslut skickas till 
Barnomsorgsadministratören 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 32 



Utskott lärande och PROTOKOLL 
stöd 
Sammanträdesdatum 2022-01-18 

§ 8 Dnr: KS 2021 /598 

lnternkontrollplan 2022 Lärande och stöd 

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för lärande och stöd 2022. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-1 I -09 
IK Kontrollplan Munkfors kommun Lärande och Stöd 2022. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska 
respektive utskott anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet 
är att kontrollera kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter och riktlinjer. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 9 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
• Information från Folkhälsomyndigheten till grundskola och gymnasieskola om covid-19. 
• Beslut om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom 

anvisning till kommuner i Värmland 2022. 
• Covid, läget är ansträngt på inom skolan, barn och personal sjuka, karantän. Inga beslut om 

stängning eller hemundervisning än. 
• Forsnässkolan nya rektor är på plats och snart börjar nya chefen för elevhälsan 
• Tjänst som utvecklingsledare. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 10 

Läsårstider 2022/2023 
Dnr: KS 2021/638 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd antar läsårstiderna för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-13 
Hagfors kommuns läsårstider 
Exceldokument 

Ärendet 
Läsår elever 
Höstterminen 2022 15 augusti - 22 december 
Vårterminen 2023 l O januari - 9 juni 

Arbetsår lärare 
Höstterminen 2022 8 augusti - 22 december 
Vårterminen 2023 9 januari - 16 juni 

Lovdagar elever 
20 september 
12 oktober 
31/10 - 4/11 Höstlov 
l december 
l O februari 
27/2 - 3/3 Sportlov 
7 /4 - 14/4 Påsklov 
l maj 
2 maj 
19 maj 
6juni 

Lovdagar lärare 
31 /l O - 4/11 Höstlov 
27 /2 - 3/3 Sportlov 
7 /4 - 14/4 Påsklov 
l /5 Första maj 
19/5 Kristi Himmelsfärd 
6/6 Nationaldagen 

Fortbildningsdagar lärare 
Höstterminen 2022 
8 - 12 augusti 

CVE 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 32 
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PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ I O forts 

20 september 
12 oktober 
I december 

Fortbildningsdagar lärare 
Vårterminen 2023 
9 januari 
10 februari 
2 maj 
12-16juni 

Beslut skickas till 
Rektorer 
Kostchef 
Personalavdelningen 
Skoladministratör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 11 

Information arbetet med Tobaksfri Duo och elevenkät 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Med anledning av att vi under 2021 har anställt en helt ny elevhälsa samt att rektor väljer att avsluta 
sin tjänst, så har vi inte haft möjlighet att skapa en tydlig struktur för hur detta arbete ska genomföras. 

Vi har bokat in en workshop den 2 februari 2022 då vi ska ta fram strukturer för hur vi ska arbeta med 
Tobaksfri duo och elevenkät. 

C/k 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 12 

Information tillbudsrapporter personal ht 2021 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Falk redovisar tillbudsrapporter för hösten 2021 
gällande förskola, skola samt enheterna arbetsmarknad, individ-och familjeomsorg och öppenvård. 

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 13 

Redovisning av antal anställda samt sjukfrånvaro ht 2021 
Utskottets beslut 
Redovisningen godkänns 

Ärendet 
Antal tillsvidareanställda lärande och stöd augusti-december 2021 är 102. 

Sjukfrånvaro lärande och stöd 2021-08-01-2021-12-3 I 5,10 % . 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 14 Dnr: KS 2021/12 

Systematiska kvalitetsarbete skola, elevhälsa: Analys 4. 
- Analys och åtgärder(elevresultat) 
-Barn i behov av stöd 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningarna skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Resultatet av analys 4 och åtgärder är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
redovisas till utskottet efter verksamhetens års hjul. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

vk 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 15 Dnr: KS 2021/12 

Systematiskt kvalitetsarbete IFO/AME/Öppenvård, analys 4 
Resultat analys och åtgärder (oktober-december 2021) 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningarna skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Resultatet av analys 4 och åtgärder är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
redovisas till utskottet efter verksamhetens års hjul. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 16 Dnr: KS 2022/19 

Rapportering: tillsyn av fristående förskola 2021 

Utskottets beslut 
Förskolan Stubbar och kottar uppfyller de krav som ställs för fristående förskola. Förskolan Stubbar 
och kottar ska vidta de åtgärder som tillsynen har lyfts fram. Dessa ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn 
som sker i november/december 2022. 

Redogörelse av tillsynen 
Förskolan Stubbar och kottar har kompletterat de delar som saknades vi förra tillsynen. 

Besluts underlag 
Bilaga dokument Tillsynsprotokoll av fristående förskola. 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunen har i uppdrag att göra tillsyn i de fristående förskolorna 26 
kap.§ 2 och § 4. Definition av tillsyn enligt kap. 26 § 2. Med tillsyn avses en själv 
ständig granskning som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som 
granskas uppfyller de krav som följer lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår 
att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskning. 
Rektor för förskola i kommunen är ansvarig för tillsyn av fristående förskola. 
Tillsyn av personalkooperativet Stubbar och kottar var den 29 November2021. 

Detta är sammanfattningen: 
Förskolan Stubbar och kottar uppfyller de krav som ställs för fristående förskola. Förskolan Stubbar 
och kottar ska vidta de åtgärder som tillsynen har lyft fram. Dessa ska vara åtgärdade vid nästa tillsyn 
som sker i november/december 2022. 
Barngruppen bestod av 21 barn (Vt. 2021 ), 12 st. flickor och 10 st. pojkar och 17 barn under (ht 2021) 
10 flickor och 7 pojkar. 
Pedagogisk verksamhet; Förskolan Stubbar och kottar uppfyller styrdokumentens mål och krav. Det är 
nu 17 barn inskrivna i verksamheten. 
De prioriterade målen 2021/2022 med hänvisning till Lpfö-18. 

• 2.2 Omsorg, utveckling och lärande: 
► Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

sin omvärld. 
► Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar 

och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 32 
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PROTOKOLL 

2022-01-18 

► Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse 
för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 
kulturlivet. 

Förskolan kommer i den dagliga verksamheten arbeta efter Lpfö-18 med att väva in dessa delar i 
samlingar samt fånga barnens intressen genom att blanda fakta med musik, kultur, skapande och 
visuella upplevelser. Barnen kommer även att få smaka på mat från de olika länderna. Nytt material är 
inköpt såsom pussel, kartor och flaggor. Förskolan har flera barn som har anknytning till andra länder 
än Sverige och det finns med i temaarbetet. Förskolan kommer att dela upp barngruppen i mindre 
grupper. Samlingarna kommer att vara på tisdagar, onsdagar, torsdagar. Måndagar och fredagar 
kommer att vara språksamlingar, musik, rim och ramsor. Arbetsmaterial Väpplarna för de äldre barnen 
kommer att vara i samband med" vilan" efter maten. De tillfällena kommer att bli 2-3gånger/vecka. 

• "Miljö; Förskolan har ändamålsenliga lokaler för att driva lokaler förskola. Årlig 
· brandskyddskontroll av Anticimex. Senaste kontroll av brandutrustning 210316 funktion av 
brandsläckare samt brandfilt. 

• Utemiljö; Röjning av sly på utsidan av staket på sidan och baksidan av huset för underhåll. 
Investering av några nya polissparkcyklar. Den stora leklastbilen kommer att bytas ut på sikt. 

• Verksamhetens organisation; Rektor för fristående förskola valdes vid årsmötet 210604 
Christina W Fröden. 

Christina W Fröden fortsätter som rektor för fristående förskola fram till nästa årsmöte 2022. 

Hälsa och omsorg; Det finns en tydlig dokumentation kring egenkontroll. Egenkontroll görs av elen, 
kemikalier, checklistor för hygienrond, policy för kost och rörelse. Stubbar och kottar kommer även att 
delta i HLR 220523 tillsammans med den kommunala förskolan. Kompetensutbildning kommer att 
hållas av Karlstads Räddningstjänst. 

SBA; Årlig skriftlig redogörelse av brandskyddet för hela personalen. Brandövning en gång/år med all 
personal och barn. Egenkontroll av brandskyddet årligen. Under 2021 deltog Stubbar och kottars 
personal tillsammans med den kommunala förskolan i en grundläggande brandkunskapsutbildning. 
Kompetensutbildningen hölls av Karlstads Räddningstjänst 210923. 

Barn i behov av stöd; Det finns rutiner kring upptäckt av barn i behov av stöd. Handlingsplaner finns 
och även möjlighet att köpa in specialpedagog av kommunen. 

Rapportering; Tillbuds och olycksfallsrapporter ska finnas att tillgå för kommunal rektor för förskola 
vid behov. Förskolan har haft 1 tillbud 2021 som är dokumenterade och åtgärdade. Inga tillbud eller 
olycksfall för personal. 

Lista på inskrivna barn lämnas till rektor för förskola vid behov. 

Åtgärder inför nästa tillsyn 2022: 

Qcp i.«. 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 32 
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2022-01-18 

► Rekommendation att förskolan under året 2022 inför" hallbibliotek" med böcker som 
föräldrar uppmuntras att ta hem och läsa efter Region Värmlands upplägg " 
Förundran" för likvärdig förskola. Bokpåsar kan beställas gratis från Region 
Värmland, samma utseende för likvärdigheten mellan kommunerna. Riktar sig mot 
åldern 0-3 år. Foldrar om syftet finns att tillgå till bokpåsarna på olika språk. 

► Rekommendation att förskolan för likvärdighet inför rutin för språksamtal vid 
introduktion till förskolan med barn och vårdnadshavare med en gåvobok vid 
inskolning med start från augusti 2022. Denna bok kommer att fås inom projektet från 
Region Värmland. Rutinen kommer att utarbetas av Region Värmland under våren 
2022. 

I övrigt har förskolan hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer Region 
Värmland. Förskolan har tagit del av riskbedömning av Corona som kommunens förskolor 
kontinuerligt dokumenterat under året samt de åtgärder som vidtagits i kommunens förskolor. 
Förskolan har följt samma åtgärder som kommunens förskolor vidtagit för att begränsa smittspridning 
av covid- 19. 

Vid tveksamheter/ funderingar/ frågor om covid-19 har förskolan haft stöd av Malin Holm MAS, 
Munkfors kommuns ansvariga sjuksköterska som dagligen har kontakt med Smittskydd i Värmland. 

Beslut skickas till 
Förskole rektor 
Förskolan Stubbar och kottar 

vk 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 32 
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stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 17 

Information sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 

Sjukfrånvaro Lärande och stöd, inget att rapportera för december månad. 

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

vk- 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 23 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 18 

Information fråvaro skola 
Dnr: KS 2021/14 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Utskottet vill ha en tydligare uppföljning av de åtgärder som görs när elever 
har hög frånvaro. Hur jobbar man med att får tillbaka eleven till skolan. Hur ser samverkan med 
socialtjänst och öppenvård ut? 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: 
Munkerudsskolan december och Forsnässkolan december. 

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

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till rektor och verksamhetschef. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

vk 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 19 

Information kränkningar 
Dnr: KS 2021/16 

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

Ärendet 
Verksamhetschefen redogör för hur man arbetar med åtgärder för att få ner antalet kränkningar på 
Munkerudsskolan i december. Ingen redovisning från Forsnässkolan. 

KB process 2021-1 1-12- 2022-01-12 

Ej påbörjade 0 
Påbörjade 32 
Avslutade 34 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till rektor och verksamhetschef. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

vK 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 20 

Information upppföljning trivsel 

Utskottets beslut 
Rapportering godkänns. 

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

Ärendet 
Verksamhetschefen redovisar uppföljning av trivsel i skolan: 

Munkerudsskolan: november 
Forsnässkolan: december 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

v/<_ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 26 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 21 

Individärende information placering vuxna 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 27 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 22 

Individärende information ordförandebeslut november 2021 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 28 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 23 

Individärende 

Övervägande enligt 14§ 3 st LVU 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 23 

vk 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 29 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 24 

Individärende 

Övervägande enligt 13§ LVU 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 24 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 30 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 25 

Delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef 

Rekrytering rektor Forsnässkolan 

Rekrytering chef till elevhälsan 

KS 2021/5 
Ansökan till SFI 2 st. 

Enhetschef Öppenvård 

Enhetschef AME 

Beslut fattade av ekonom 
Beslut fattade av rektor Forsnässkolan 
Beslut fattade av rektor Munkerudsskolan 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 31 av 32 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-01-18 

§ 26 

Anmäl ni ngsärende 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
KS 2021/20 
Beviljat statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2021/2022. 

KS 2021/20 
Information om nya avgiftsnivåer avseende år 2022 för statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

KS 2021/20 
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021, beslut om godkänd redovisning. 

KS 2021/20 
Beslut om godkänd redovisning, statsbidrag för entreprenörskap i skolan- huvudmän för 2020. 

KS 2021/20 
Beslut, godkänd redovisning om statsbidrag för handledare Läslyftet för 2020/2021 

KS 2021/20 
Bekräftelse på mottagen redovisning KUR 2020610, Skapande skola 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 32 av 32 


