
Utskott lärande och 
stöd 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 

2022-1 1-22 

MUNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfor, Komm11n 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

Kommunhuset, lokal älven 
2022-11-22, kl. 13:00-16.00 
Ajournering 15.00-15.25 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 159-§ 185 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Pia Falk (S) 
JUSTERARE 

Marit Olsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGS PLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Lärande och stöd 
2022-11-25 
2022-12-19 

Maria Lindqvist 

Comfact Signarure Referensnummer: .5490 I SE 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Christer Nilsson (S) vice ordförande 
Agneta Johansson(S) 
Urban Karlsson (C) 

ERSÄTTARE 
Marit Olsson (S) 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Linda Andersson Falk, rektor Forsnässkolan §§ 159-162 
Petra Karlsson, ekonom §§ 159-180 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 33 
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Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Information rektor Forsnässkolan 
Budgetuppföljning oktober 
Interkommunal ersättning skola och barnomsorg 
Bidrag skola och barnomsorg till fristående skolor 
Taxor förskola och fritidshem 
Internkontrollplan 2023 
Verksamhetschefens information 
Riktlinje öppenvårdsbehandling 
Systematisk kvalitetsarbete skola Analys 3 
- Resultat analys och åtgärder ( elevresultat) 
- Barn i behov av stöd 
Systematiskt kvalitetsarbete 
lFO/AME/Öppenvård (juli-sept.) Analys 3 
Resultat analys och åtgärder 
Systematiskt kvalitetsarbete Fritidsgården: Analys 2 
Uppföljning överlämning mellan stadierna 
ANDTS redovisning av verksamhet 2022 
Information antal anställda lärare 
Information sjukfrånvaro 
Information frånvaro skola 
Information kränkningar 
Information trivsel 
Delegerings bes I ut 
Anmälningsärenden 
I ndi vi därende 
Individärende 
Individärende 
lndi vidärende 
Individärende 
Överenskommelse om Bostad först enligt (2001 :453) SoL 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 159 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 
Marit Olsson (S) ersätter vakant plats. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 4 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 160 

Val av justerare och tid för justering 

Utskottets beslut 
Justering sker digitalt. 
Til I justerare utses Marit Olsson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 161 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende 29 Överenskommelse om Bostad först enligt 
(2001 :453) SoL. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 162 

Information rektor Forsnässkolan 

Linda Andersson Falk, rektor på Forsnässkolan informerar om läget på Forsnässkolan. 
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor. 

Ordförande tackar för informationen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 163 

Budgetuppföljning oktober 
Dnr: KS 2022/ 1591 

Utskottets beslut 
Utskottet för Lärande och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Petra Karlsson tjänsteskrivelse daterad 2022-1 1-14. 
Bilagor: 
Månadsuppföljning Lärande o stöd 2022 oktober 
Månadsuppföljning Lärande o stöd 2022 oktober statistik 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar ett resultat+ 346 mot budgeterat. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Lärande och stöd Anna Falk 
Ekonom Petra Karlsson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Ko111111unen som forenar 
Sida 8 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 164 Dnr: KS 2022/1577 

Interkommunal ersättning skola och barnomsorg 

Utskottets beslut 
Utskottet Lärande och stöd godkänner föreslagna ersättningar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17. 

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

Sammanfattning 
Interkommunala ersättningar till kommuner för skola och barnomsorg ska fastställas av 
utskottet inför varje budgetår. Ersättningen gäller från 2023-01-01. Beloppen grundas på 2023 
års budget. Förslag till ersättningar är framtaget som följer: 
Interkommunal ersättning kr/elev/år 2023 
Förskola 131 441 
Fritidshem 41 854 
Förskoleklass 48 211 
Åk 1-3 79 556 
Åk 4-6 97 533 
Åk 7-9 125 678 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 165 Dnr: KS 2022/1575 

Bidrag skola och barnomsorg till fristående skolor 

Utskottets beslut 
Utskottet lärande och stöd godkänner föreslagna bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17. 

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

Sammanfattning 
Bidrag för skola och skolbarnomsorg till fristående skolor ska fastställas av utskottet inför 
varje budgetår. Bidragen gäller från 2023-01-0 I. Beloppen grundas på 2023 års budget. 
Förslag till bidrag är framtaget som följer (bidrag till fristående skolor inkluderar 6 % moms): 

Bidrag fristående skola ink moms kr/elev/år 2023 
Förskola 151 834 
Fritidshem 44 365 
Förskoleklass 51 104 
Åk 1-3 84 330 
Åk 4-6 103 385 
Åk 7-9 133 219 

Beslut skickas till 
Förskolan Stubbar och kottar 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 10 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 166 

Taxor förskola och fritidshem 
Dnr: KS 2022/1576 

Utskottets beslut 
Att utskottet lärande och stöd godkänner föreslagen taxegrund. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17. 

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

Sammanfattning 
Taxeunderlag föräldraavgifter förskola/fritidshem ska fastställas av utskottet inför varje 
budgetår. Taxeunderlagen gäl ler från 2023-01-01 . Beloppen grundas på 2023 års budget. 
Förslag till ersättningar är framtaget som följer: 

Taxor föräldraavgifter kr/barn/år 2023 
I Förskola 
Fritidshem 

143 3131 
47 600 

Beslut skickas till 
Barnomsorgsadm in istratören 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 167 

lnternkontrollplan lärande och stöd 2023 
Dnr: KS 2022/ 1513 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för lärande och stöd 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-10 
IK Kontrollplan Munkfors kommun Lärande och Stöd 2023. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 201 1-10-17, §§ 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 forenar 
Sida 12 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sarnrnanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 168 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Rapport Unga i Värmland 
• God och nära vård, tandborstning i förskolan, avtal med BUP 
• Nya Perspektiv, Anna Falk samordnare för barnalivet 
• Dialog med BUP om att bistå/pilotprojekt, vad kan kommunen bidra med i samverkan för att 

minska köerna på BUP 
• Överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
• Skolinspektionen 
• Verksamheterna rullar på 
• Rekrytera ny studie och-yrkesvägledare 
• Fråga till politiken om att anlägga ute gym. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 169 

Riktlinje öppenvårdsbehandling 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för öppenvårdsbehandling. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Riktlinje öppenvårdsbehandling 

Ärendet 
Riktlinjer för vad socialtjänstens öppenvård kan erbjuda och till vilka målgrupper enheten riktar sig 
ti 11. 

Beslut skickas till 
Öppenvårds chef Helene Hjärtquist 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 170 Dnr: KS 2022/ l 579 

Systematisk kvalitetsarbete skola Analys 3 
Munkerud 
- Resultat 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 3 är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och redovisas till 
utskottet efter verksamhetens års hjul. 

Beslut skickas till 
Akten 
Rektorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 171 

Systematiskt kvalitetsarbete 
IFO/AME/Öppenvård (juli-sept.) Analys 3 
Resultat analys och åtgärder 

Dnr: KS 2022/1458 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningarna skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Resultatet av analys 3 är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och redovisas till 
utskottet efter verksamhetens års hjul. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 16 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 172 Dnr: KS 2022/1459 

Systematiskt kvalitetsarbete Fritidsgården: Analys 2 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningarna skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Resultatet av analys 1 är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och redovisas till 
utskottet efter verksamhetens års hjul. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 2022-1 1-22 

PROTOKOLL 

§ 173 Dnr: KS 2022/ I 444 

Uppföljning övergångar mellan stadierna 

Utskottets beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendet 
Förskola - Förskoleklass: Överlämningen genomfördes i juni efter att förskolebarnen vid några 
tillfällen fått komma på besök på Munkerudsskolan för att bekanta sig med ny personal och nya 
lokaler. Dokument för överlämning finns, Skolverkets blankett används. Dock behöver rektor och 
elevhälsa gå genom vad som ska lämnas över muntligt. För elever i behov av stöd gjordes en särskild 
överlämning i god tid, som fungerade bra. 

Förskoleklass-åk 1: Överlämningen gjordes i juni. Mottagande mentorer hade besökt eleverna och 
även haft en aktivitetsdag ute med de nya grupperna. Relevant information lämnades över. 

Åk 3-åk 4: En första genomgång av elevgruppen gjordes internt i elevhälsoteamet gällande elever 
med särskilda behov av stöd. Den generella överlämningen gjordes i juni. En av de blivande 
mentorerna besökte klasserna och fanns på plats när åk 3 besökte Forsnäs. Den andre blivande 
mentorn var vid tillfället sjukskriven och fick ta del av informationen i augusti. 

Åtgärder: Fler besök hos kommande elever och även tankar om att gamla mentorn besöker eleverna 
på sin nya skola under de första månaderna (ht). Detta för att säkerställa att viktig information inte går 
förlorad. 

Överlämningen ska i juni. Ny blankett ska utarbetas för att få en likvärdig överlämning med fokus på 
elevens behov och kunskapsutveckling. 

Åk 6-åk 7: Överlämningen blev senarelagd pga. stor personalomsättning och genomfördes därför i 
augusti vilket är för sent för att hinna anpassa i tillräckligt stor grad inför skolstart för de elever som 
behöver det. 

Åtgärder: Överlämningen ska i juni. Ny blankett ska utarbetas för att få en likvärdig överlämning 
med fokus på elevens behov och kunskapsutveckling. 

Åk 9 - gymnasiet: Då syv slutade så blev inte överlämningen som vi hade planerat då syv har en 
viktig samordnande roll i överlämningarna. 

Åtgärder: Inför överlämningen 2023 så kommer blanketten för överlämning ses över och ansvarig för 
överlämningarna ska tillsättas. Ansvarig: Arbetslagsledare 7-9 (utförare) i samråd med elevhälsans 
chef. 22 maj ska alla blanketter vara ifyllda och inlämnade till elevhälsans chef. 

Generellt: Vi ser att vi behöver en förtydligad mall över vad som ska lämnas över då det fortfarande 
finns en benägenhet att hamna i tyckanden om eleven i stället för att man lämnar över saklig 
information om elevens förmågor och behov. En tydlig överlämningsblankett/checklista, kommer att 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ I 73 (forts) 

tas fram, tillsammans med stödfrågor gällande områden som bör diskuteras. Blanketten/checklistan 
behöver också gås igenom med både avlämnande och mottagande personal innan överlämningen 
genomförs, så att deltagarna från båda håll har klart för sig vad som förväntas av dem. 

Beslutet skickas till 
Marita Jansson, Rektor förskolan 
Anna Larsson, Rektor Munkerudsskolan 
Linda Andersson Falk, Rektor Forsnässkolan 
Beryll Hansson, Enhetschef för elevhälsan 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 174 

ANDTS redovisning av verksamhet 2022 
Dnr: KS 2022/1541 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
• Deltagit i nationell träff om den nya ANDTS strategin och hur man nu ska gå vidare med 

denna i regionerna. 
• Deltagit i fältmöten tillsammans med IFO, rektorer, säkerhetssamordnare samt polis. 
• Arbetar med ett nytt förslag på hur vi ska organisera oss för att vi ska kunna få in nya 

lagstiftningen om brotts förebyggande arbete utan att skapa för många nya grupperingar. Detta 
ska vara klart innan året är slut 

• Vi har träffar varje månad i SUTOHAMU gruppen där ANDTS och BF samordnarna i de 
olika kommunerna deltar och försöker samverka kring frågor som är liknande i alla 
kommuner. Vi gör bland annat samannonsering och har tagit fram 

• Deltagit i regionala digitala och fysiska sammankomster 
• Deltagit som föreläsare på BRÅ's konferens om brottsförebyggande där vi tagits fram som ett 

gott exempel på hur man kan jobba med näringslivet. 
• Varit med i ett projekt som ska ge unga mer inflytande för att förebygga utanförskap, 

brottslighet och minska användandet av ANDTS. 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 175 

Information antal anställda lärare 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschefen redogör för antalet behöriga lärare 
2021-10 31, 22 förskollärare anställda 100% är behöriga, 34 anställda lärare 26 är behöriga dvs 76%. 
Jämfört med 2022-10-31, 21 förskollärare 100 % är behöriga, 37 anställda lärare 32 är behöriga dvs 
86%. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 176 

Information sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns 

Ärendet 
Sjukfrånvaro lärande och stöd 2022-01-01 till 2022-09-30 6,10 % 
Sjukfrånvaro Munkfors kommun 2022-01-01 till 2022-09-30 6,79 %' 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 22 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 177 

Information frånvaro skola 
Dnr: KS 2022/1602 

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 få tillbaka eleven till skolan. Hur ser samverkan med socialtjänst och öppenvård 
ut? När sker uppföljning, vilken typ av uppföljning, vem har man uppföljning med är det eleven 
och/eller vårdnadshavare. 

Förtydligande: Forsnässkolan ska rapportera så som Munkerudsskolan gör. 
Åtgärderna ska rapporteras. 

Ärendet 
Munkerudsskolan redovisar oktober månad text och statistik. 
Forsnässkolan statistik redovisar elever med mer än I O % frånvaro i oktober endast statistik. 
Rektorerna ska rapportera åtgärder för elever med hög frånvaro till varje utskott. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 23 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 177 

Information kränkningar 
Dnr: KS 2022/1603 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

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

Ärendet 
Munkerudsskolan redovisar oktober månad. 
Forsnässkolan ingen rapport. 

Kränkningar registrerade i KB process 2022-10- 18-2022-11-11 

Totalt 79 ärenden 
Ej påbörjade 2 
Påbörjade 57 
Avslutade 20 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 24 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 178 

Information trivsel 
Dnr: KS 2022/1606 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

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

Ärendet 
Redovisar uppföljning av trivsel i skolan. 
Munkerudsskolan: oktober 
Forsnässkolan: oktober, fem klasser saknas. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 179 

Delegeringsbeslut 
Dnr: KS 2022/1627 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av verksamhetschef 

Beslut fattade av enhetschef 

Beslut fattade av controller/ekonom 

Beslut fattade av öppenvårdschef 
KS/2022: 1595 - Rekrytering av fritidsledare 

Beslut fattade av rektor Forsnässkolan 

Beslut fattade av rektor Munkerudsskolan 

Beslut fattade av rektor förskola 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 26 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 180 

Anmälningsärenden 
Dnr: KS 2022/ l 628 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 

KS/2022:1614 - Enkät om bostad först 

KS/2022: 16 I O - Synpunktsrunda - Färdplan Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och 
nära vård, hälsa och omsorg 

KS/2022: 1574 - Enkät Suicid Zeros kommunbarometer 2023 

KS/2022: 1525 - lnfonnationsbrev till elever och vårdnadshavare inför inspektion 

KS/2022: 14 79-Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum 

Beslut skickas till akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 27 av 33 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-11-22 

§ 185 Dnr: KS 2022/1671 

Överenskommelse Bostad först enligt (2021 :453) Sol 

Utskottets beslut 
Att anta överenskommelsen gällande insatsen Bostad först. 

Beslutsunderlag 
Bifogad överenskommelse för Bostad först enligt (2001 :453) SoL 

Ärendet 
Uppstart av insats Bostad först inom Lärande och stöd. 

Beslut skickas till 
Björn Fogelberg VD för Munkforsbostäder AB 
Anna-Lena Andersen IFO-chef 
Helene Hjärtquist öppenvårdschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 33 av 33 
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