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Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
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PLATS OCH TID 
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ÖVRIGA 
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Kommunhuset, lokal älven 
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Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 1-§ 19 

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 
2023-01-30 
2023-02-21 

Maria Lindqvist 

Comfact Signature Referensnummer: 62655SE 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Marit Olsson (S) 
Christer Nilsson (S) 
Agneta Johansson (S) §§ 4-19 
Urban Karlsson (C) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 
Staffan Jofjell (V) ej tjänstgörande ersättare §§ 1-16 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 2 av 25 

( om luct ".i~,nat.un.: l~dcrCllSlllllllllHT 1i2c,~,s1· 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Verksamhetschefens information 
Rutin ekonomiskt bistånd 
Rapportering: tillsyn av fristående förskola (Stubbar och kottar) 
Läsårstider 2023/2024 
Systematiskt kvalitetsarbete skola, Analys 3 Forsnässkolan 
Systematiskt kvalitetsarbete IFO/AME/Öppenvård, Analys 4-resultat och åtgärder (okt-dec 2022) 
Systematiskt kvalitetsarbete Fritidsgården: Analys 3 
Tillbudsrapporter personal HT 2022 
Redovisning av antal anställda samt sjukfrånvaro (HT 2022) 
Information sjukfrånvaro 
Information frånvaro skola 
Information kränkningar 
Information trivsel 
Delegerings beslut 
Anmälningsärende 
Individärende 
Individärende 
Handlingsplan problematisk skofrånvaro 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ I 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 
Ingen ersätter Christer Nilsson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 25 

( ·0111 lill'i S1!!nature f{ ckn.:11s1111111111c1 .. 1,2(,' ,sJ: 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 2 

Val av justerare och tid för justering 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ärende 5 Rutin ekonomiskt bistånd, ärende 8 Systematiskt kvalitetsarbete skola, Forsnäs Analys 3 
- Resultat analys och åtgärder (elevresultat) - Barn i behov av stöd, utgår från föredragningslistan. 
Ärende 20 individärende och ärende 20 handlingsplanproblematisk skolfrånvaro tillkommer 
föredragningslistan. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 6 av 25 

( '11l1iacl Si~IHHllrL r{dcrClhllllllllllCI: h2():,5SJ- 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 4 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning, vecka 12 
• Läs gärna regelbundet på Skolinspektionens och Skolverkets hemsidor 
• Barn-och Elevombudet 
• Kommunens klagomålshantering ses över 
• AME 
• IFO 
• Öppenvården 
• Förskolan, avisering om minskat antal barn till hösten 
• Högt tryck på SFI 
• Initierat samarbete med B UP och RKPH 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 25 

l i>llllaU Si:c:_i"i;\I.UJ'C 1,,J,:1u1s11un11111:r: (,2<i'-:'iSI 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 5 Dnr KS 2022/1842 

Rapportering: tillsyn av fristående förskola 
(Stubbar och kottar) 

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 2023 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga dokument Tillsynsprotokoll av fristående förskola 
Tjänsteskrivelse rektor förskola 2022-12-02 

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 självständig 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 2 december 2022. 

Ärendet 
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 2023. 
Pedagogisk verksamhet; Förskolan Stubbar och kottar uppfyller styrdokumentens mål och krav. Det är 
nu 17 barn inskrivna i verksamheten. 

De prioriterade målen 2022/2023 med hänvisning till Lpfö-18. Förskolan har valt ut dessa delar där 
förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
2.2 Omsorg, utveckling och lärande: 

• Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl som digitala som andra samt sin 
förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 5 (forts) 
• Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda 
syften. 

Förskolan arbetar i den dagliga verksamheten arbeta efter Lpfö-18 samt barnens intressen och med ett 
temainriktat arbetssätt i sina samlingar. Eftersom huset är stort och har två plan finns goda möjligheter 
att dela upp barngruppen i olika rum och våningar. Det ger bra förutsättningar för barnen till olika 
aktiviteter och lekar. 

Detta läsår kommer förskolan att jobba med temainriktat med språk. Detta görs som ett led då 
förskolan är med i projektet" Förundran - Bokstart i Värmland". Förskolan har valt att jobba med" 
Före Bornholms modellen" och till våren kommer förskolan att jobba mer inriktat mot en bok då 
förskolan även är med i den " Kreativa språkresan" via projektet förundran som har boken " Packa 
väskan" som temabok. De äldsta barnen fortsätter jobba med Väpplarna. 

Förskolan har en inspirerande miljö till lärande på ett lekfullt sätt. Det finns viss dokumentation kring 
barnens lek på väggarna. Det finns stora ytor att röra sig på både inne och ute. Det finns väl 
dokumenterade protokoll kring verksamhetens miljökontroll. Det finns ansvariga från verksamheten 
som är valda att säkerställa de olika områdena. 

• "Miljö; Förskolan har ändamålsenliga lokaler för att driva lokaler förskola. Miljön är 
inspirerande till lek och lärande. 

• Utemiljöinspektion 2022; Inga upptäckta fel på utemiljön. Trasiga leksaker slängs så fort de 
upptäcks. Under våren 2023 kommer förskolan att ta bort alla gummidäck på utegården samt 
på sikt byta ut leklastbilen på gården. 

• Inspektion av innemiljön 220927 samt livsmedelskontroll 220604 från Miljö och 
byggförvaltningen i Forshaga; Avvikelse uppmärksammades avseende lokalernas skick i 
köket. Golvet i köket är mycket slitet och tejpas med silvertejp där plastmattan släpper. 
Köksbänkar till viss del slitet samt köksluckor. Slitaget försvårar rengöring. Åtgärd är utförd 
sommar 2022 med byte av matta i köket och" mellangången". 

Verksamhetens organisation; Rektor för fristående förskola valdes vid årsmötet 220621 Christina W 
Fröden. Christina fortsätter som rektor för fristående förskola fram till nästa årsmöte 2023. 

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 även att deltagit 
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. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 25 

( orn luct S,gnaturc Rdi:::rc11sm1n1111Lr h2(,~~SI· 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 5 (forts) 

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 kommunens förskolechef vid 
behov. Förskolan har haft inga tillbud för barn. Inga tillbud eller olycksfall för personal. 

Lista på inskrivna barn lämnas till rektor för den kommunala förskolan vid behov 

Åtgärder inför nästa tillsyn 2023: 
• Uppföljning av åtgärd för renovering av kök med målning av köksluckor samt byte av 

hallmatta på sikt. 

Beslut skickas till 
Förskolan Stubbar och kottar 
Rektor förskola 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 6 

Läsårstider 2023/2024 
Dnr KS 2022/1578 

Utskottets beslut 
Utskottet för lärande och stöd antar läsårstiderna för 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 
Hagfors kommuns läsårstider 
Exceldokument 

Ärendet 
Läsår elever 
Höstterminen 2023 14 augusti - 22 december 
Vårterminen 2024 9 januari - 5 juni 

Arbetsår lärare 
Höstterminen 2023 7 augusti - 22 december 
Vårterminen 2023 8 januari - 14 juni 

Lovdagar elever 
20 september 
9 oktober 
30/ l O - 3/11 Höstlov 
1 december 
8 februari 
26/2 - l /3 Sportlov 
29/3 - 5/4 Påsklov 
19 april 
10 maj 

Lovdagar lärare 
30/10 - 3/11 Höstlov 
26/2 - 1 /3 Sportlov 
29/3 - 5/4 Påsklov 
10 maj 
7 juni 

Fortbildningsdagar lärare 
Höstterminen 2023 
7 - I I augusti 
20 september 
9 oktober 
I december 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 6 (forts) 

Fortbildningsdagar lärare 
Vårterminen 2024 
8 januari 
8 februari 
19 april 
10 -14 juni 

Fortbildningsdagar personal fritidshem 
Höstterminen 2023 
20 september 
1 december 

Fortbildningsdagar personal fritidshem 
Vårterminen 2024 
8 februari 
14 juni 

Beslut skickas till 
Rektorer 
Kostchef 
Personalavdelningen 
Skoladministratör 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 7 Dnr KS 2022/112 

Systematiskt kvalitetsarbete IFO/AME/Öppenvård, Analys 
4-resultat och åtgärder (okt-dec 2022) 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningarna skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket av kallelsen till dagens 
sammanträde. Resultatet av analys 4 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 13 av 25 

( ,in1l;ll'l '>ig11atu1L' l{,:k1-c11,11u1111nt:1 · h2(,.,5\I 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 8 Dnr KS 2023/121 

Systematiskt kvalitetsarbete Fritidsgården: Analys 3 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen. 

Ärendet 
Redovisningen 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 som förenar 
Sida 14 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 9 

Tillbudsrapporter personal HT 2022 
Dnr KS 2023 I 1 5 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
Verksamhetschef Anna Falk redovisar tillbudsrapporter personal för hösten 2022 gällande förskola, 
skola samt enheterna arbetsmarknad, individ-och familjeomsorg och öppenvård. 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 10 

Redovisning av antal anställda samt sjukfrånvaro (HT 2022) 

Utskottets beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendet 
Antal anställda lärande och stöd augusti-december 2022 139. 
Antal tillsvidareanställda är 104 övriga anställningar 35. 

Sjukfrånvaro lärande och stöd 2022-08-01- 2022-11-30 7,04 % 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 25 

t 'ornlact Sig11c.1tun.: t<.:. ... Icrcn ... nummer h2i>-:-;°'\1·. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 11 

Information sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Sjukfrånvaro lärande och stöd november 2022 7,31 % 
Sjukfrånvaro Munkfors kommun november 2022 7,14 % 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 17 av 25 

( rnn/;1cl <;ignatun: ll.ekre11,1H1111!11c1· 1,21,~~\I. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 12 

Information frånvaro skola 
Dnr KS 2023/94 

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 december månad. 
Forsnässkolan ingen rapport. 
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 18 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 13 

Information kränkningar 
Dnr KS 2023/95 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

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

Ärendet 
Munkerudsskolan rapporterar december månad. 
Forsnässkolan ingen rapport. 

Kränkningar registrerade i KB process 2022-01-01-2022-12-31 

Totalt 274 ärenden 
Ej påbörjade 4 
Påbörjade 81 
Avslutade 189 

Kränkningar registrerade i KB process 2021-01-01-2021-12-31 

Totalt 321 ärenden 
Ej påbörjade 0 
Påbörjade 37 
Avslutade 284 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 14 

Information trivsel 
Dnr KS 2023/65 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Eleverna fyller i en trivselenkät i skolan en gång i månaden. 
Resultatet ska redovisas till utskott varje månad. 
Från och med 2023 ska rapport av trivselenkät göras i juni och december. 

Ärendet 
Redovisar uppföljning av trivsel i skolan. 
Munkerudsskolan november och december. 
Forsnässkolan november och december. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 20 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 15 

Delegeri ngsbesl ut 
Dnr KS 2023/68 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 
KS/2022: 1824 - Ansökan SFI sep-nov 18 st 
KS/2022: 1823 - Ansökan interkommunal ersättning vuxenutbildning 9 st sep-nov,redovisas i januari 
2023 
KS/2022: 1671 - Överenskommelse Bostad först enligt (2021 :453) SoL 

Beslut fattade av enhetschef 
Beslut fattade av controller/ekonom 
Beslut fattade av kommunchef 

Beslut fattade av chef samlade elevhälsan 
KS/2023 :46 - Rekrytering av Speciallärare/specialpedagog 

Beslut fattade av rektor Forsnässkolan 
KS/2023:67 - Yttrande om interkommunal ersättning för skolbarnomsorg och skolgång 
KS/2023:66 - Yttrande om interkommunal ersättning för skolbarnomsorg och skolgång 
KS/2022: 1908 - Yttrande om interkommunal ersättning för skolbarnomsorg och skolgång 
KS/2022: 1848 - Rekrytering elevassistent särskolan 
KS/2022: 1732 - Rekrytering lärare tyska 
KS/2022: 1731 - Rekrytering elevassistent särskolan 

Beslut fattade av rektor Munkerudsskolan 
Beslut fattade av rektor förskola 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-01-24 

§ 16 

Anmälningsärende 
Dnr KS 2023/105 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2023 :56 - Återrapportering av 2022 års statsbidrag till kommuner och regioner för att öka 
kunskapen om hbtqi-personers situation och för att främja fysiska och digitala mötesplatser för 
målgruppen 

KS/2023:38 - Återrapportering av 2022 års statsbidrag till bostad först 

KS/2023 :6 - Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av Munkfors kommun, meddelande 
till huvudman 

KS/2022: 1796 - Bostadsmarknadsenkäten 2023 

KS/2022: 1786 - Till socialchef eller motsvarande med ansvar för frågor som rör mäns våld mot 
kvinnor och sexuell exploatering av barn 

KS/2022: 1742 - Ärende M-2022-493 - Beslut från miljö- och byggförvaltningen, Lärande och stöd 

KS/2022: 1709 - Kommunicering av beslut från miljö- och byggförvaltningen gällande Forsnässkolan 
idrottshallen 

KS/2022: 1679 - Enkät om skuldsanering och försörjningsstöd från NWT 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 22 av 25 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 2023-01-24 

PROTOKOLL 

§ 19 Dnr KS 2023/183 

Handlingsplan problematisk skolfrånvaro 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan problematisk skolfrånvaro. 

Besluts underlag 
Handlingsplan 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-01-24 

Ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att vara ett stöd till all skolpersonal i arbetet med elever som riskerar att 
få eller har problematisk frånvaro. 

Frånvaro som riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Detta 
innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och 
upprepad frånvaro. 

Enligt 7 kap 19a§ skollagen ska rektor, om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det 
är fråga om giltig eller ogiltig, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Verksamhetschef lärande och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 25 
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