
Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

s MUNKFORS 
RANSÄTER 
Mun~fors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Älven 
2022-02-22, kl. 13 :00-15 .00 
Ajournering kl. 14.15-14:40 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Kommunledningskontoret omedelbart efter sammanträdet 
§ 27-44 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Pia Falk 
JUSTERARE 

Agneta Johansson (S) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protoolletärjustera~Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Lärande och stöd 
2022-02-23 

2022~>c_ 

Maria Lindqvist 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

BESLUTANDE 

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

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Petra Karlsson, ekonom§§ 27-38 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Budget 
Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 
Uppföljning internkontrollplan 2021 
Verksamhetschefens information 
Uppföljning verksamhetsredovisning 2021, skola/förskola/lFO/ AME/Öppenvård/Fritidsgården 
Inforamtion sjukfrånvaro 
Information frånvaro skola 
Information kränkningar 
Information uppföljning trivsel 
Individärende 
Individärende 
Individärende 
individärende 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 27 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

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

Ordförandens och justerares signatu er 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 28 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2022-02-22 omedelbart efter mötet. 
Till justerare utses Agneta Johansson (S). 

~ö!ndens och justerares si~l 
Kommunen som förenar 

Sida 5 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 29 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 30 

Budget 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Ekonom Petra Karlsson informerar om senaste budgetläget och bokslut 2021. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 3 1 Dnr KS 2022/224 

Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 

Utskottets beslut 
Att utskottet lärande och stöd godkänner föreslagna bidragsbelopp. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14. 
Bidragsbelopp i samverkan 2022. 
IKE för kommuner inom Värmlands län. 

Ärendet 
Utskottet Lärande och stöd ska till budgetår 2022 fatta beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor. 
Bidraget grundar sig på interkommunal ersättning inom Värmlands gymnasiesamverkan. 

Bidraget till fristående skolor består av två delar dels ett grundbelopp dels ett tilläggsbelopp. 
Tilläggsbeloppet ges till elever med ett omfattande stödbehov eller till elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning. Bilagan priser gäller grundbelopp enligt följande: 

1. När elev väljer ett program på en kommunal gymnasieskola och programmet inte finns på 
hemorten är det lägeskommunens pris för det programmet som gäller. 

2. När elev väljer ett program på en kommunal gymnasieskola och det programmet finns på 
hemorten gäller hemkommunens pris för programmet eller lägeskommunens pris om det är 
lägre. 

3. När elev väljer ett program på en fristående skola som inte finns i hemkommunen gäller 
lägeskommunens pris för det programmet. 

4. När elev väljer ett program på en fristående gymnasieskola som finns i hemkommunen gäller 
hemkommunens pris för det programmet. 

5. När elev väljer en kommunal utbildning med riksintag blir eleven förstahandsmottagen och då 
gäller utbildningsanordnarens pris. 

6. När elev väljer en fristående gymnasieskola vars utbildning inte finns inom 
samverkansområdets kommuner gäller riksprislistan. 

7. När en elev väljer en fristående gymnasieskola med utbildning som inte finns i 
lägeskommunen eller i hemkommunen gäller samverkansområdets medelvärde. 

Kostnaden för skollunch ingår i angivna belopp. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdeln ingen 
Akten 

Ordförandens och justerares s ~naturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 32 

Uppföljning internkontrollplan 2021 
Dnr KS 2022/130 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2021 Lärande och stöd. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska 
uppföljning av kontrollpunkterna årligen rapporteras till respektive utskott. Syftet är att kontrollera 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 Lärande och stöd bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Ordfö~! och justerares sign!:J 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 33 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
• Uppfyllelse av mål 2021. 
• Skolstängning. 
• Lokalerna på Forsnässkolan är renoverade, nya möbler på plats. Slutbesiktning av 

renoveringen görs på sportlovet. 
• Projektering av skolgården på Forsnässkolan pågår. 
• Verksamheterna rullar på. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 34 

Uppföljning verksamhetsredovisning 2021, 
Skola/lFO/AME/Öppenvård 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningen skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Uppföljningen är den del av det systematiska kvalitetsarbetet och som redovisas för 
utskottet en gång per år. 

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

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 35 

Information sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 

Sjukfrånvaro Lärande och stöd december månad 2021 5,69 % 
Sjukfrånvaro Munkfors kommun december månad 2021 7,99 % 

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

Ordför~e~ och j usterares signa~J 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 36 

Information frånvaro skola 

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: 
Munkerudsskolanjanuari hög frånvaro på grund av Covid och Forsnässkolan hög frånvaro på 
grund av Covid under januari månad, stängt för distansundervisning 26/1-2/2. 

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 

Ordförandens och justerares signature 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 37 

Information kränkningar 

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 januari. 
Ingen redovisning från Forsnässkolan. 

KB process 2022-01-13- 2022-02-17 

Ej påbörjade 1 
Påbörjade 37 
Avslutade 12 

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

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordföra2!h justerares signaru, 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 38 

Information uppföljning 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: februari. 
Forsnässkolan: Ingen redovisning. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Ordf'~nf s ochjusterares signatur~ 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sam m anträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 39 

Individärende 

Övervägande enligt 13§ andra stycket LVU 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 39 

o~!:ens och j usterares signal@) 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 40 

Individärende 

Godkännande av familjehem 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 40 

o,:P.nI ns och justerares signatur.;!) 
Kommunen som förenar 

Sida 17 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 41 

Individärende 

Övervägande enligt 13§ andra stycket LVU 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 41 

~'f l4 
Ordförandens och j usterares ,:ltaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 42 

Individärende 

Omedelbart omhändertagande jml 6§ LVU 

Utskottets beslut 
Redovisas i separat sekretessprotokoll § 42 

Ordfö~f och justerares signt!:1, 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 43 

Delegerings beslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef 
KS 2022/218 Ansökan till SFI, 1 st. 

KS 2022/219 Beslut om interkommunal ersättning ansökan till vuxenutbildning 4 st. 

KS 2022/174 Ansökan till SFI, 3 st. 

KS 2022/74 Ansökan till SFI, 2 st. 

Beslut fattade av rektor 
KS 2022/98 Beslut om distansundervisning Forsnässkolan 26/1-2/2. 

Beslut fattade av ekonom 
Beslut fattade av ordförande utskott lärande och stöd 

Beslut skickas till 
Akten 

O~.::.dens och /!l.res signaturer 
Kommunen som förenar 

Sida 20 av 21 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-02-22 

§ 44 

Anmäl ni ngsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
KS/2022:214-Anvisnings beslut 2 från Migrationsverket februari 2022 

KS/2022:213 - Anvisnings beslut 1 från Migrationsverket februari 2022 

KS/2022: 158 - Skolmiljarden. 

KS/2022: 114 - Ansökan KUR 2022/296 Skapande Skola. 

KS/2021 :746 - Information från Kristinehamns kommun frånvaroutredning elev. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordfö,Stf h justerares sirourer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 21 


