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Malmö stad
Grundskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2022-01-26 kl 08:30-11:50

Plats

Microsoft Teams

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2022-02-02

Protokollet omfattar

§§1-14

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande) §1
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Karin Waldenström (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Ines Pentmo (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Charlotte Hedendahl (L) §§2-14 ersätter Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
Gustaf Kock (M) ersätter Cecilia Barwén (M)
Nichodemus Nilsson (SD) ersätter Ulf Blomström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Charlotte Hedendahl (L) §1
Helena Olsson (V)
Anders Fredrik Fyhn (M)
Smail Habul (M)
Leif Mohlin (C)
Reginald Scott (SD)
Övriga närvarande
Peter Lindberg (Direktör)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Anette Enhav (Avdelningschef)
Ola Tedin (L) (Politisk sekreterare)
Erik Kytömäki (Utredningssektreterare) §§11-14
Lotta Herz (Utredningssekreterare) §§12-14
Cecilia Holmkvist (Enhetschef) §§12-14
Helena Kindh (Utbildningschef)
Patrik Andersson (Utredningssekreterare) §§12-14
Helena Plantin (Enhetschef) §§11-14
Lisa Lundkvist (Utvecklingssekreterare) §§12-14
Helena Nilsson (Utvecklingssekreterare) §§12-14
Johan Åström (Personalrepresentant)
Helena Quarfood (Personalrepresentant)
Bo Andersson (Kommunikatör)
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1

Information om Covid-19 till grundskolenämnden

GRF-20218442
Beslutsunderlag

Aktuellt om Covid-19 GRN 220126
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2

GRF-202123894

Revidering av delegationsordning för
grundskolenämnden

Sammanfattning
Grundskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 december 2021 att
återremittera ärendet Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden till
grundskoleförvaltningen för ändring av delegat gällande beslut avseende fullgörande av
skolplikt, tecknande av leasingavtal/korttidshyra och hyresavtal/riskavtal samt remissvar
över samrådshandlingar avseende detaljplaner.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner revideringen av Delegationsordning grundskolenämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner revideringen av Delegationsordning grundskolenämnden.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna revideringen av
Delegationsordning grundskolenämnden.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220114 Revidering av delegationsordning för
grundskolenämnden

Förslag till delegationsordning grundskolenämnden GRN 211222 reviderad
220111

§1 GRNAU Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden

§231 GRN Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden
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3

Remiss granskning av krisberedskap - återrapportering

GRF-202129898
Sammanfattning
Stadsrevisionen önskar en återrapportering utifrån granskningen av krisberedskapen (SR2020-123) där grundskolenämnden upprättade ett yttrande 2021-03-30. I enlighet med
stadsrevisionens rekommendationer rapporteras att grundskoleförvaltningen har tagit del av
stadskontorets process för planering och uppföljning av krisberedskapsområdet som
etableras under 2022 och avser att på lämpligt sätt integrera denna i den egna
verksamhetsplaneringen. Krisledningsplanen utvecklas utifrån dokumenterade erfarenheter
från inträffade händelser såsom pandemin. Grundskoleförvaltningen kommer även
framgent att följa stadskontorets krisberedskapsarbete för att kunna agera i enlighet med
denna.
Grundskolenämnden föreslås godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder
det till stadsrevisionen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det till
stadsrevisionen samt att grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och översänder det till stadsrevisionen samt att grundskolenämnden förklarar
paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220114 Remiss granskning av krisberedskap återrapportering

Förslag till yttrande GRN 210124 Återrapportering av krisberedskap

§2 GRNAU Remiss granskning av krisberedskap - återrapportering
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GRF-202131143

Remiss angående Reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att revidera kommunstyrelsens principer
för bidragsgivning till externa verksamhetsutövare. Stadskontoret har upprättat förslag till
reviderade principer och dessa har skickats på remiss till samtliga nämnder.
Grundskoleförvaltningen föreslår, mot bakgrund av grundskolenämndens reglemente att
grundskoleförvaltningen inte ska bevilja ekonomiska bidrag till föreningar eller ideella
organisationer. Eftersom grundskolenämnden inte tillhör de bidragsgivande nämnderna i
Malmö stad anser grundskoleförvaltningen att inga ansökningar avseende bidrag ska
hänskjutas till grundskoleförvaltningen för handläggning och beslut.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolnämnden godkänner förslag till yttrande avseende reviderade principer
för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Karin Waldenström (M), Gustaf Kock (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) avser inkomma med ett
särskilt yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden godkänner förslag till yttrande avseende reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare samt att
grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att godkänna förslag till yttrande avseende
reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
samt att grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
8

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210114 Remiss angående Reviderade principer
för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare

Förslag till Yttrande GRN 210126 Remiss angående Reviderade principer för
kommunstyrelsen bidragsgivning till externa verksamhetsutövare

Förslag till reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till
externa verksamhetsutövare

Beslut KSAU 211025 §599 Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare

§3 GRNAU Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2022-01-26
Ärende STK-2021-1081: Remiss angående Reviderade principer för
kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i grundskolenämndens yttrande, men vill med detta
särskilda yttrande göra ett antal förtydliganden.
Vår gemensamma uppfattning är externa verksamhetsutövare inte ges en tillräckligt bra service på
ett övergripande plan inom Malmö stad. Processerna för bidragsgivning är komplicerade och i
många fall är det omöjligt för externa verksamhetutförare att veta vilken som är rätt instans för
deras ansökan. Det finns således ett behov att minska antalet ingångar för bidragsgivning inom
Malmö stad. En lämplig lösning hade varit att ge en nämnd eller några enstaka nämnder hela
ansvaret för all bidragsgivning oavsett vilken verksamhetsutövare som ansöker om
verksamhetsbidrag.
Grundskolenämnden är i dagsläget inte rätt insats för beviljande av bidragsgivning. Dels har
grundskolenämnden av kommunfullmäktige inget uppdrag att hantera bidragsansökningar. Det
vore kontraproduktivt att en av Sveriges största grundskolenämnder med ett lagstadgat ansvar att
bedriva kärnverksamhet, även ska lägga tid och resurser på att hantera bidragsansökningar.
Grundskolenämnden har idag stora problem med överhuvudtaget klara av grunduppdraget
eftersom hot och våld är numera tillhör vardagen i våra verksamheter samtidigt som
betygsutvecklingen på många håll är oroväckande låg.
Vidare saknar grundskolenämnden ekonomiska resurser för att hantera bidragsansökningar. Om
grundskolenämnden mot förmodan i framtiden skulle få ett utökat uppdrag, så är den direkta
konsekvensen att medel behöver tas från klassrummen. Kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen kan alltid välja att kompensera grundskolenämnden för detta ändamål. Frågan
som i så fall bör ställas är om dessa extramedel eventuellt skulle göra större nytta för att
kompensera upp för att Malmö lägger mindre pengar per elev än exempelvis Göteborg och
Stockholm.
Slutligen. Eftersom grundskolenämnden i dagsläget inte har ett uppdrag att hantera
bidragsansökningar, så finns det inte heller några riktlinjer för att kunna garantera en rättvis och
säker hantering. Nya riktlinjer kan alltid arbetas fram. Vi skulle hellre föredra att de nämnder som
redan idag har i uppdrag att hantera bidragsansökningar ges ett större uppdrag. Vår mening är att
de är bättre lämpade att ge kommunstyrelsen det beredningsunderlag som efterfrågas i remissen.
John Eklöf (M)

Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av
Anders Fyhn (M)

Smail Habul (M)

Leif Mohlin (C)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2021-31143

Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa
verksamhetsutövare
Sverigedemokraterna anser att det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsens arbetsutskott där
endast tre av kommunstyrelsens sju partier sitter, ska ta beslut om att bevilja bidrag till externa
verksamhetsutövare för upp till 1 miljon kr. Även om det är så gällande delegationsordning ser ut vill
Sverigedemokraterna uttrycka sin upprördhet över detta förfarande där skattemedel delas ut till
diverse organisationer utan att en grundlig diskussion ägt rum bland partierna.

Sverigedemokraterna tycker även att gruppen av föreningar som kan få stöd begränsas på ett mycket
politiserat sätt genom att de föreningar som får stöd från kommunstyrelsen ska på ett tydligt sätt
kunna härleda till någon eller några av målsättningar fastställda i Agenda 2030.

Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt kritik mot att Agenda 2030 utan någon folklig förankring
blivit någon form av överideologi i Malmö stad. Det är ingenting att vara stolt över eftersom det inte
är många som kan förklara vad Agenda 2030 egentligen tillför. De flesta av målen i Agenda 2030 har
Sverige arbetat med i decennier, utan att det har kallats Agenda 2030, och resten av målen är inte
relevanta för Sverige. Det kännetecknar bristen av politisk vilja i vår tid när den rådande
överideologin är en agenda som saknar syfte.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Nichodemus Nilsson (SD)

_______________________
Reginald Scott (SD)

2022-01-26

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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GRF-202134591

Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet – uppräkning fr o m
januari 2022

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 (STK-2020-1609, §23) att bemyndiga
förskole-nämnden och grundskolenämnden ett gemensamt ansvar för att den årliga
uppräkningen utifrån Skolverkets information om inkomsttaket för avgiftsnivåerna för
maxtaxa justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.
Skolverket höjer från och med den 1 januari 2022 inkomsttaket för maxtaxa inom förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att inkomsttaket
indexerats och kommer att ligga på 52 410 kronor per månad. Detta innebär att Malmö
stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar det reviderade dokumentet Avgifter för förskola,
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola
respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med den 1 januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden antar det reviderade dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem samt
annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i
Malmö, att gälla från och med den 1 januari 2022.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att anta det reviderade dokumentet Avgifter
för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola
respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med den 1 januari 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220114 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som
erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i Malmö

§4 GRNAU Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – uppräkning fr o m januari 2022
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Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

GRF-20221489
Sammanfattning
En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6
kap 10 § skollagen har tagits fram.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen
och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att grundskolenämnden har tagit del av
anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRN 220126 Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 §
skollagen

Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § skollagen

Sammanställning av kränkande behandling GRN 2022-01-26
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Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen

GRF-20221506
Sammanfattning
En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap.
19a § skollagen har tagits fram.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a §
skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att grundskolenämnden har tagit del av
anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRN 220126 Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a
§ skollagen

Rapport - Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap. 19a § skollagen
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Anmälan av delegationsbeslut

GRF-20221529
Sammanfattning
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska
anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och lägger den
till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan av delegationsbeslut och lägger den till
handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att grundskolenämnden har tagit del av
anmälan av delegationsbeslut och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse GRN 220126 Anmälan av delegationsbeslut

Rapport - Anmälan av delegationsbeslut

Rapport - Tilläggsbeslut december 2021 kommunala och fristående
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Anmälan av protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet den 14 januari 2022.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 14 januari 2022 och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll
från 14 januari 2022 och lägger den till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att grundskolenämnden har tagit del av
grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från 14 januari 2022 och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Protokoll GRNAU 220114 utan sekretess
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Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Sammanfattning
Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden har tagit del av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser
och lägger dem till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att
grundskolenämnden har tagit del av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och lägger
dem till handlingarna.
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar
finner ordföranden att en enig nämnd beslutar att grundskolenämnden har tagit del av
anmälan av inkomna och avgivna skrivelser och lägger dem till handlingarna.
Anmälningar
 GRF-2021-37327-1 Delegationsbeslut
 GRF-2021-37331-1 Delegationsbeslut
 GRF-2021-37336-1 Delegationsbeslut
 GRF-2021-37835-1 Beslut att hålla Bergaskolan delvis stängd och övergå till fjärreller distansundervisning under perioden den 21 - 22 december 2021 för samtliga
elever i följande klasser: FA, FB, 1A, 1B med flera
 GRF-2021-38033-1 Protokoll FVR 211206
 GRF-2021-38117-1 Beslut om fjärr- eller distansundervisning för samtliga elever i
klass 1A och 1B på Kryddgårdsskolan under perioden den 21 - 22 december 2021
 GRF-2021-38133-1 Beslut om fjärr- eller distansundervisning för samtliga elever i
klass 5C och 5D på Husieskolan under perioden den 21 - 22 december 2021
 GRF-2021-38139-1 Beslut om fjärr- eller distansundervisning för samtliga elever i
klass 3E på Stapelbäddsskolan under perioden den 21 - 22 december 2021
 GRF-2021-38146-1 Beslut om fjärr- eller distansundervisning för samtliga elever i
1C på Rörsjöskolan 22 december 2021
 GRF-2021-37436-1.1
Beslut § 320 KF Malmö stads budget 2022 med
plan för åren 2023-2024
 GRF-2021-37436-1.2
Tjänsteskrivelse § 320 KF Malmö stads budget
2022 med plan för åren 2023-2024
 GRF-2021-26720-11.1
Beslut § 409 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och
elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

 GRF-2021-26720-11.2
Yttrande § 409 KS Remiss från
19
Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och
elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)
 GRF-2021-26720-11.3
Tjänsteskrivelse § 409 KS Remiss från
Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och
elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)
 GRF-2021-37983-1.1
Beslut § 423 KS Fördelning av statliga medel
avseende finskt förvaltningsområde 2022
 GRF-2021-37983-1.2
Tjänsteskrivelse § 423 KS Fördelning av statliga
medel avseende finskt förvaltningsområde 2022
 GRF-2021-38225-1.1
Tjänsteskrivelse § 211 MN Rapport kväveoxid
vid förskolor och skolor i Malmö 2020/2021
 GRF-2021-38225-1.2
Rapport § 211 MN Rapport kväveoxid vid
förskolor och skolor i Malmö 2020/2021
 GRF-2021-38225-1.3
Beslut § 211 MN Rapport kväveoxid vid
förskolor och skolor i Malmö 2020/2021
 GRF-2022-2068-1 Protokoll förvaltningsrådet 220110

20

§

11

Information om anmälan om kränkande behandling

Sammanfattning
Erik Kytömäki informerar grundskolenämnden om grundskoleförvaltningens arbete
kring anmälan om kränkande behandling.

21

§

12

Information om anmälan om elevers frånvaro

Sammanfattning
Lotta Hertz, Cecilia Holmkvist och Helena Kindh informerar grundskolenämnden om
grundskoleförvaltningens arbete kring anmälan om elevers frånvaro.
Beslutsunderlag

Elevfrånvaro nämnd 2022-01-26

22

§

13

Information om SvA-rapporten

Sammanfattning
Lisa Lundkvist och Helena Nilsson från utvecklingsavdelningen informerar
grundskolenämnden om åtagandet och de slutsatser som finns i SvA-rapporten.
Beslutsunderlag

Presentation till grundskolenämnden om undersökande åtagande i sva

23

§

14

Information från förvaltningsdirektören

Förvaltningsdirektören informerar grundskolenämnden om
- Betygsresultaten för årskurs 9 under höstterminen 2021.

