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MUNKFORS 
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JUSTERING 
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Se nästa sida. 

Digital justering 
§ 25-§ 50 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Pia Falk (S) 
JUSTERARE 

Agneta Johansson (S) 
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Lärande och stöd 
2023-02-24 
2023-03-18 

Maria Lindqvist 

Comfact Signature Referensnummer: 66060SE 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

BESLUTANDE 

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

Staffan Jofjell ej tjänstgörande ersättare § 25-45 

ÖVRIGA 
Anna Falk, verksamhetschef 
Petra Karlsson, ekonom § 25-45 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 30 

Com Iact Signaturc Referensnummer: 6(>060SE' 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Information bokslut 2022 
8 udgetuppföljning januari 
Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 
Verksamhetschefens information 
Uppföljning internkontroll 2022 
Handlingsplan -Klagomålshantering 
Verksamhetsberättelse 2022 AME, Öppenvård, Fritidsgård, skola, elevhälsa 
Verksamhetsplan 2023, Öppenvård, fritidsgård, Forsnässkolan 
Systematisk kvalitetsarbete skola 2022 Forsnäs Analys 3 
- Resultat analys och åtgärder ( elevresultat) 
- Barn i behov av stöd 
Systematiskt kvalitetsarbete skola 2022: Analys 4 (nov, dec) 
- Elevresultat-måluppfyllelse 
- Analys av: trivselenkät, elevkränkningar, elevfrånvaro 
Kompetenutvecklingsplan 2023 Öppenvård och Fritidsgård, Forsnäs 
Riktlinje gällande bostadssociala kontrakt 
Handlingsplan läsa, skriva räknagarantin 
Information sjukfrånvaro 
Information frånvaro skola 
Information kränkningar 
Delegeringsbeslut 
Anmälningsärenden 
Individärende 
Individärende 
Individärende 
Individärende 
Individärende 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 30 

( ·0111 Iact Signalurc Rd'crc11s11u111111cr: (i(iO(iOSI: 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 25 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 30 

Comfact Signuturc Rclcrc11s11u111111cr: lj(,0(,llSI~ 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 26 

Fastställande av justerare och tid för justering 

Utskottets beslut 
Agneta Johansson (S) väljs till justerare, digital signering. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 30 

( ·0111 Iact Signature Rclcre11s11u111111l:r: 6(,ll<>U<.;F 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 27 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende 16 handlingsplan läsa, skriva räkna garantin och 
ärenden 26 individärende. Verksamhetsberättelse från IFO utgår från ärende I 0. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 30 

{ 'omlact Siguature Referensnummer: /i(JIJIJ0'.-,1': 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 28 

Information bokslut 2022 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Ekonom Petra Karlsson informerar om bokslut 2022 som snart är klart. 

I samband med informationen så får ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 30 

Cornfact Srgnature Referensnummer: 66060SI. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 29 

Budgetuppföljning januari 
dnr: KS2023/345 

Utskottets beslut 
Utskottet för Lärande och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Petra Karlsson tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13. 
Bilagor: 
Månadsuppföljning Lärande och stöd 2023 januari 
Månadsuppföljning Lärande och stöd 2023 januari statistik 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar resultat enligt budgeterat. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 8 av 30 

( om lact \1g11alure Rel'cre11s11u111111er: /)61)/)()SI · 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 30 dnr: KS2023/344 

Kommunalt bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 

Utskottets beslut 
Att utskottet för lärande och stöd godkänner föreslagna bidragsbelopp. 

Besluts underlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14. 

Ärendet 
Utskottet Lärande och stöd ska till budgetår 2023 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: 

I. 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 
lägeskommunen eller i hemkommunen gäller samverkansområdets medelvärde. 

Kostnaden för skollunch ingår i angivna belopp. 

Bilaga: 
Bidragsbelopp i samverkan 2023 
IKE för kommuner inom Värmlands län 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 30 

( <1111 !i.tel Signatun; Rd0rrns11u111111c1·· r,<,IJ60Sl · 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 30 (forts) 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 förenar 
Sida 10 av 30 

Co111 fäet ~ignaturc Rcfercnsnununcr: (>(JO(,OSF 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 31 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Verksamhetschefen informerar: 

• Samverkan med BUP och RKPH när det gäller psykisk ohälsa, utbildningsmaterial för barn 
• Barnalivet, samverkan mellan Regionen och kommunal verksamhet. Anna är samordnare 
• Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning i mars 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 11 av 30 

( ·0111 Iact "iig11ature Rctercusnummcr: (,<,()60~1-: 



Utskott lärande och 
stöd 
Sarnrnanträdesdaturn 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 32 

Uppföljning internkontroll 2022 
dnr: KS2023/358 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för 2022. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-02-10 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2022 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 2022 Lärande och stöd bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 12 av 30 

( 'ornfact '-,ig11alt1re Relcrc11,11un1111cr. !i{1IJ(,OSI· 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 33 

Handlingsplan -Klagomålshantering 
dnr: KS2023/274 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan klagomålshantering. 

Besluts underlag 
Handlingsplan 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2023-02-07 

Ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att vara ett stöd till chefer och all skolpersonal i arbetet med 
klagomålshantering. 

Ett klagomål är en yttring av missnöje mot verksamheten. I princip allt som rör huvudmannens 
verksamhet omfattas 4 kap 7-8§§ skollagen 20 I 0:800 
Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och tydligt informera om rutiner 
gällande hanteringen. Huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas samt ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete där klagomål ingår som en viktig del i utvecklingsarbetet. 

Klagomål kan tas emot på olika sätt, muntligt, skriftligt, mail, telefon och blankett, alla ska tas emot 
som ett klagomål och hanteras enligt gällande handlingsplan. 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Verksamhetschef lärande och stöd 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 30 

Coru Iact ':>ignaturc Rckrc11s11u111111cr: 66060Sl-. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 34 dnr: KS2023/357 

Uppföljning verksamhetsredovisning 2022, 
AME/Öppenvård/Fritidsgård, skola, elevhälsa 

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 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 14 av 30 

( 'ornfact Signaturc Rclcrc11s11u111111c1: (,6U60'.-il·: 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 35 dnr: KS2023/359 

Verksamhetsplan 2023, Öppenvård, fritidsgård, 
Forsnässkolan 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisning av verksamhetsplan 

Ärendet 
Verksamhetsplanen skickades ut till ledamöterna tillsammans med utskicket till dagens sammanträde. 
Verksamhetsplanen är en del av verksamheternas redovisning till utskottet och verksamheternas års 
hjul. 

Beslut skickas till 
Akten 
Enhetschef 
Rektor 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 15 av 30 

( '0111 lact Siguaurrc Rc!'crc11s11un1111cr: (,(,U60SI: 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 36 dnr: KS2023/377 

Systematiskt kvalitetsarbete skola 2022 Forsnäs Analys 3 
- 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 
Rektorer 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 16 av 30 

( 'om lact Signature Rdcre11s11u111111er: (,GOC,OSI 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 37 dnr: KS2023/378 

Systematiskt kvalitetsarbete skola 2022: Analys 4 (nov, 
dec) 
- Elevresultat-måluppfyllelse 
- Analys av: trivselenkät, elevkränkningar, elevfrånvaro 

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 
Rektorer 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 30 

Comlacr Signature Rd'cre11sm111111H:r: (i()ll60SI. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 38 dnr: KS2023/274 

Kompetensutvecklingsplan 2023 Öppenvård, Fritidsgård 
och Forsnässkolan 

Utskottets beslut 
Att anta kompetensutvecklingsplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
Kompetensutvecklingsplan Öppenvård, Fritidsgård och Forsnässkolan. 

Ärendet 
Följande är planerat gällande Öppenvården samt fritidsgårdens, Forsnässkolan kompetensutveckling. 
Planen utgår från SKA-analyser från 2022. 

Beslut skickas till 
Enhetschef Helene Hjärtquist 
Fritidsgård 
Öppenvård 
Rektor Forsnässkolan 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 30 

Comlact \ignatun: Referensnummer: (,(,il60SI'. 



Utskott lärande och PROTOKOLL 
stöd 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

§ 39 dnr: KS2022/1408 

Riktlinje gällande bostadssociala kontrakt 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar riktlinje gällande bostadssociala kontrakt. 

Besluts underlag 
Reviderad riktlinje gällande insatsen bostadssocialt kontrakt. 
Tjänsteskrivelse 

Ärendet 
Munkfors kommun samt Munkforsbostäder samverkar i ärenden gällande bostadssociala kontrakt. 
Reviderad riktlinje gällande samverkan har gjorts som följer ärendeprocessen på socialtjänst samt 
Jordabalkens I 2e kapitel, hyreslagen. Riktlinjen förstärker kommunens gemensamma 
vräkningsförebyggande arbete samt minskar risken för att kommunen har bostadslösa medborgare. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Munkforsbostäders VD Björn Fogelberg 
IFO-chef Anna-Lena Andersen 
Enhetschef öppenvård Helene Hjärtquist 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 19 av 30 

Comlact Signaturc RGl'errns11u11rn1er: (i6060'il' 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 2023-02-21 

PROTOKOLL 

§ 40 dnr: KS2023/426 

Handlingsplan läsa, skriva räknagarantin 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner föreliggande plan. 

Beslutsunderlag 
Den första juli 2019 trädde garantin för tidiga stödinsatser i kraft. Syftet med garantin är att elever i 
behov av extra anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar ska få det så tidigt som möjligt och att 
stödet utformas efter varje elevs behov. 
Tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Ärendet 
Denna handlingsplan syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för elever i Munkfors kommun. 
Den är också ett redskap i arbetet med att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder på både grupp- och 
individnivå för elever som behöver stöd i sin språk- och läsutveckling. 

Beslut skickas till 
Elev hälsochef 
Rektor F-3 
Rektor 4-9 
Yerksamhetschef Lärande och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 20 av 30 

( 'om litet ',ignat.urc l{el't:n:11s11u111111cr· l,6060SI- 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 41 

Information sjukfrånvaro 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Sjukfrånvaro lärande och stöd I januari- 31 december 2022 8,50 % 
Sjukfrånvaro Munkfors kommun I januari- 31 december 2022 9,87 % 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 21 av 30 

( 'om l'acl '->ignatme Rcferensnununcr: (,(,il(,OSr 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 42 

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 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 januari månad 2023. 
Forsnässkolan statistik redovisar elever med mer än I O % frånvaro oktober - december månad 2022. 

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

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 22 av 30 

Co111l:1ct Sig11ature Referensnummer h/)U(,O<;I. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 43 

Information kränkningar 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

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

Ärendet 
Munkerudsskolan redovisar januari månad. 
Forsnässkolan ingen rapport. 

Kränkningar registrerade i KB process 2023-01-24-2023-02-IO 

Totalt 109 ärenden 
Ej påbörjade 2 
Påbörjade 62 
Avslutade 45 

Beslut skickas till 
Rektorerna 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 23 av 30 

( n111E1c1. Signature Rcfcrcnsnuunucr: (,(JIJ60SI. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 44 

Delegeringsbeslut 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av ordförande 
Beslut fattade av kommunchef 
Beslut fattade av verksamhetschef 
Beslut fattade av enhetschef 

Beslut fattade av ekonom 
KS/2023 :334 - lnackorderingstillägg, folkbokföringsadress 

Beslut fattade av rektorer 
KS/2023:264 - Yttrande om interkommunal ersättning för skolbarnomsorg och skolgång 
KS/2023 :239 - Avtal med studentlitteratur AB om förskoleforum 
KS/2023 :270 - Rekrytering timvikarier till barnomsorgen 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen s0111 forenar 
Sida 24 av 30 

( ·0111l';_1cl Sig11al.un: l{clcrc11s11u111mcr: (,(,IJ60SI. 



Utskott lärande och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2023-02-21 

§ 45 

Anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2023:322 - Utlysning av statsbidrag Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja 
fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen 2023 
KS/2023 :3 12 - Nationell Adoption - intresseanmälan 
KS/2023 :309 - Remiss av SOU 202261 Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, 
lärande och en meningsfull fritid 
KS/2023 :271 - Statsbidrag för 2023 för subventioner av familjehemsplaceringar 
KS/2023 :267 - Kontaktpersoner till Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning 
KS/2023:251 - Meddelande 22023 - Överenskommelse - God och nära vård - En omställning av hälso 
och sjukvården med primärvården som nav 
KS/2023:231 -Ansökan statsbidrag till kommuner 2023 för att stärka arbetet med att motverka 
hemlöshet enligt metoden Bostad först 4591 /2023 
KS/2023:147 - Fråga från Sveriges Radio om SFI till ukrainare 
KS/2023:133 - Bidragsramar för maxtaxa 2023, förskola fritidshem 
KS/2023: I 08 - Återrapportering av 2022 års utvecklingsmedel till kommuner för arbetet mot våld i 
nära relationer 
KS/2023: I 04 - Föräldraskapsstöd Munkfors kommun 
KS/2023: I O I Sammanställning av läsårstider - enkät från Skolporten 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 25 av 30 
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