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§ 18 Dnr 2022/00066  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

patientsäkerhetsberättelse för 2021.           

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska en 

patientsäkerhetsberättelse upprättas för vårdgivaren årligen.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt för alla redovisa strategier, 

mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Nedan 

sammanfattas patientsäkerhetsarbetet för den hälso-och sjukvård som 

bedrivits inom elevhälsans medicinska insats (EMI) under 2021. Rapporten 

avslutas med mål och strategier för 2022.           

Skolsköterska Camilla Söderström och chef för elevhälsan Camilla Sömsk 

redogjorde för patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-03-10 § 42 

- Patientsäkerhetsberättelse (dok nr 10362)  

- Slutrapport riskanalys lokaler vårterminen 2021 (dok nr 10363) 
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§ 19 Dnr 2022/00004  

Ekonomisk rapport 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga 

den till handlingarna samt att sända den vidare till kommunstyrelsen för 

kännedom.           

Ärendebeskrivning 

FEBRUARI 2022 

 Periodbud. Utfall Avvikelse Budget, 

Helår 

Prognos, 

Helår 

Avvikelse 

Intäkt. -3 213 -2 675 -538 -19 279 -27 638 8 359 

Kostn. 46 493 45 456 1 037 278 957 289 416 -10 456 

Netto 43 280 42 781 499 259 678 261 778 -2 100 

Uppföljning per verksamhet: 

Förvaltningsövergripande verksamhet: Överskott 700 tkr. Taxor och 

avgifter beräknas ge ett överskott inom fritidsverksamheten. Finansieringen 

av modersmålslärare och studiehandledare täcker inte kostnaden för denna 

verksamhet, en del av skolmiljarden kommer att användas. Höga 

sjuklönekostnader har återbetalats för två månader. Vad gäller statsbidrag så 

har vi redan fått beslut för 2022 vad gäller likvärdig skola, skolmiljarden och 

kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan vilket är positivt både för 

ekonomin och verksamheterna.  

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett nollresultat. Vi räknar med 

att alla utbildningsområden håller sina budgetar för 2022. Uppdrag Jämlik 

förskola och skola kommer att påverka verksamheten positivt, 3 000 tkr 

finns att fördela från KS förfogande medel. 

Individ- och familjeomsorg: Underskott 2 800 tkr. IT-kostnader i form av 

Treserva -80 tkr. Verksamheten för barn o unga redovisar ett underskott på 2 

900 tkr p g a placeringar som gjordes under 2021. Verksamheten inom 

missbruk och övriga vuxna beräknas till ett nollresultat. Kostnaden för 

placeringarna är osäkra och prognosen kan komma att ändras under året. Det 

ekonomiska biståndet redovisar underskott på 180 tkr, detta underskott är 

också osäkert eftersom det ekonomiska biståndet varierar mellan månaderna. 

Statsbidrag från Socialstyrelsen används till vissa kostnader inom barn och 

familj samt tjänster inom IFO. 
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Vidtagna / Planerade åtgärder och effekter av dessa: 

Arbetet med handlingsplanerna fortsätter även 2022 inom Individ- och 

familjeomsorgen med förslag på åtgärder för att få budget i balans 

innevarande år. Målet är också att genom ett systematiskt arbetssätt hjälpa 

människor så effektivt och snabbt som möjligt till en situation som innebär 

att de kan klara sig utan fortsatt hjälp. 

Vi har omfördelat och utökat öppenvården för att kunna erbjuda mer hjälp på 

hemmaplan. 

 

Delrapport 2 ”Uppdrag jämlik förskola och skola” är klar och insatser 

kopplade till de fokusområden vi behöver skapa bättre förutsättningar för har 

beskrivits.  

Hot / Möjligheter: 

Vi har dyra placeringskostnader inom Barn- och ungdomsvården som vi i 

dagsläget inte kan förändra eller avsluta.  

Verksamheten inom IFO kan komma att påverkas av pandemirelaterade 

effekter. 

Ekonomiskt bistånd kan minskas på sikt genom bättre samarbete med AME. 

Gemensam missbruks- och beroendemottagning med Regionen och Ludvika 

fortsätter att minska kostnaderna för missbruksplaceringarna i framtiden. 

Statsbidragen från Skolverket och Socialstyrelsen är en möjlighet för 

familje- och utbildningsförvaltningen att göra riktade insatser inom de olika 

områdena som statsbidragen kan användas. 

           

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 43      

 

 2018-11 2019-11 2020-11 2021-02 2021-11 2022-02 

Antal familjehemsplacerade 

barn: 

15 st 

5 st 

17 st 

5 st 

17 st 

5 st 

18 st 

3 st 

13 st 

2 st 

13 st 

2 st 

Antal HVB-placerade barn: 2 st 

 

2 st 1 st 2 st 4 st 5 st 

Antal missbruksplaceringar: 

Antal placeringar vuxna: 

5 st 

2 st 

3 st 

0 st 

4 st 

0 st 

4 st 

0 st 

1 st 

0 st 

1 st 

0 st 

Antal hushåll ekonomiskt 

bistånd: 

141 st 105 st 113 st 114 st 112 st 116 st 
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§ 20 Dnr 2022/00023  

Interkommunal ersättning för 2022 gällande förskola 
och grundskola samt bidragsbelopp för 2022 till 
fristående förskolor och grundskolor 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 

interkommunal ersättning för 2022 gällande förskola och grundskolan samt 

bidragsbelopp för 2022 till fristående förskolor och grundskolor.      

Ärendebeskrivning 
 

 Kostnad per elev/barn 

 per år  per termin per mån 

    

Interkommunal ersättning för 2022 gällande förskola och grundskola 

    

Förskola 151 649 75 825 12 637 
Fritidshem 33 492 16 746 2 791 

    

Förskoleklass 94 013 47 007 7 834 
Grundskola 1-6 100 395 50 198 8 366 
Grundskola 7-9 118 774 59 387 9 898 

    

    

    

Bidragsbelopp för 2022 till Fristående förskolor och grundskolor 

    

Förskola 151 921 75 961 12 660 
Fritidshem 28 938 14 469 2 412 

    

Förskoleklass 98 310 49 155 8 193 
Grundskola 1-6 106 027 53 014 8 836 
Grundskola 7-9 123 732 61 866 10 311 

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-02-17 § 21      
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§ 21 Dnr 2022/00039  

Fastställande av bidragsbelopp 2022 till Svenska 
kyrkan Västanfors Västervåla, Lindgårdsskolan  

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner bidragsbeloppen till Svenska 

Kyrkan Västanfors Västervåla gällande år 2022 enligt nedan.      

Ärendebeskrivning 

Enligt Skolförordningen 14 kap, 1 §, fastställande av bidrag till fristående 

huvudmän ska bidraget fastställas per kalenderår, grunda sig på 

hemkommunens budget för det kommande budgetåret.  

Familje- och utbildningsnämndens detaljbudget för verksamheterna ligger 

till grund för beräkningen av bidragen till fristående huvudmän. Bidraget har 

beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen har i 

bidraget utgett en momskompensation med 6% samt en ersättning för 

administrativa kostnader med 3% enligt gällande schablon. 

2022 års bidragsbelopp enligt följande till Svenska kyrkan Västanfors 

Västervåla, Lindgårdsskolan. 

Bidragsbelopp för 2022 till Fristående förskolor och grundskolor 

    

 Kostnad per elev/barn 

 per år  per termin per mån 

 

Förskola 151 921 75 961 12 660 

Fritidshem 28 938 14 469 2 412 

    

Förskoleklass 98 310 49 155 8 193 

Grundskola 1-6 106 027 53 014 8 836 

Grundskola 7-9 123 732 61 866 10 311 
      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-02-17 § 22      

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2022/00040  

Fastställande av bidragsbelopp 2022 till 
Olympicaskolan, Olympica AB  

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner bidragsbeloppen till 

Olympicaskolan, Olympica AB gällande år 2022 enligt nedan.    
      

Ärendebeskrivning 

Enligt Skolförordningen 14 kap, 1 §, fastställande av bidrag till fristående 

huvudmän ska bidraget fastställas per kalenderår, grunda sig på 

hemkommunens budget för det kommande budgetåret.  

Familje- och utbildningsnämndens detaljbudget för verksamheterna ligger 

till grund för beräkningen av bidragen till fristående huvudmän. Bidraget har 

beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen har i 

bidraget utgett en momskompensation med 6% samt en ersättning för 

administrativa kostnader med 3% enligt gällande schablon. 

2022 års bidragsbelopp enligt följande till Olympicaskolan, Olympica AB. 

 

Bidragsbelopp för 2022 till Fristående förskolor och grundskolor 

    

 Kostnad per elev/barn 

 per år  per termin per mån 
 

Förskola 151 921 75 961 12 660 
Fritidshem 28 938 14 469 2 412 

    

Förskoleklass 98 310 49 155 8 193 
Grundskola 1-6 106 027 53 014 8 836 
Grundskola 7-9 123 732 61 866 10 311 
      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-02-17 § 23      
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§ 23 Dnr 2021/00042  

Uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans IFO 
2021  

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att godkänna upprättad uppföljning av individ- och 

familjeomsorgens handlingsplaner för budget i balans för 2021, lägga dem 

till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Vid familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde  

2021-12- 16 fick Individ- och familjeomsorgen i uppdrag att upprätta en 

redovisning för hela 2021 till familje- och utbildningsnämndens 

sammanträde i februari 2022, där det beskrivs vad åtgärderna har resulterat i.  

Arbetsutskottet återremitterade ärendet 2022-01-20 § 6. 

Föreligger slutrapport av IFOs handlingsplaner för 2021. 

IFO-chef Jill Ekberg Johansson redogjorde för handlingsplanerna. 

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 39      

- Slutgiltigt Resultat Handlingsplaner -21 IFO 
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§ 24 Dnr 2021/00412  

Handlingsplan 2022 för Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner handlingsplanerna.      

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av revisorerna i Smedjebackens kommun genomförde PwC en 

granskning av familje- och utbildningsnämndens arbete för en ekonomi i 

balans inom familje- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att göra handlingsplaner som ska innehålla 

åtgärder för budget i balans. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan som 

ett led i att göras känd och förankras inom hela individ- och 

familjeomsorgen. 

Familje- och utbildningsnämnden beslutade att ge Individ- och 

familjeomsorgen i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner för ökad kvalité 

och budget i balans för 2022 med utgångspunkt i handlingsplanerna för 2021 

Handlingsplaner gjordes men arbetsutskottet återremitterade ärendet då det 

saknade ekonomisk redovisning av relevans. 

Nya reviderade handlingsplaner har nu gjorts. 

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 40 

- Handlingsplan övergripande (10393) 

- Handlingsplan Barn och Familj (10365) 

- Handlingsplan Ekonomiskt bistånd (10371) 

- Handlingsplan Vuxengruppen     (10368) 
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§ 25 Dnr 2021/00193  

Svar till Smedjebackens kommuns revisorer gällande 
granskning av arbetet med att få individer som uppbär 
ekonomiskt bistånd till egen försörjning  

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Upprättad skrivelse till Smedjebackens kommuns revisorer godkänns.  

Familje- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.           

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsförvaltningen fick av arbetsutskottet 2022-02-17 i 

uppdrag att upprätta ett skriftligt svar till den rapport PwC upprättat på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun. 

Rapporten gäller kommunstyrelsens och familje- och utbildningsnämndens 

arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen 

försörjning. 

Ett förslag till skriftligt svar har upprättats av förvaltningen.      

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 38      

- Skrivelse till revisorerna i Smedjebackens kommun 

- Revisionsrapport (dnr 2021/193) 
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§ 26 Dnr 2022/00050  

Delegationsordning IFO 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättad revidering av 

delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen.           

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen ska revideras och ses över löpande. Syftet med 

revideringen är att genomföra förändringar utifrån förändrad lagstiftning 

samt göra rättelser av felaktigheter och otydliga formuleringar. 

Av kommunallagens bestämmelser om delegering framgår att flera anställda 

inte kan ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra. 

Utifrån det har delegationsordningen även ändrats på så sätt att det endast 

finns en angiven delegat för respektive ärendetyp.      

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 41      

- Förslag till reviderad delegationsordning för individ- och familjeomsorgen. 

- Gällande delegationsordning från IFO med ändringar 
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§ 27 Dnr 2022/00003  

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Skyldigheten att ha systematiskt kvalitetsarbete för Familje- och 

utbildningsnämnden utgår från bestämmelser i bland annat Skollagen och 

Socialtjänstlagen. 

Varje månad kommer det att genomföras internkontroller inom 

verksamheten och redovisning kommer lämnas till nämnden under ämnet 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Vid dagens sammanträde redogjordes för följande punkter: 

- Utredningstider IFO t o m januari 2022 (dok nr 10286) 

- Utredningstider IFO t o m februari 2022 (dok nr 10405) 

- Barnprognos (dok nr 10331) 

- Antal födda (dok nr 10402) 

- Elevprognos (dok nr 10334) 

- Sammanställning av avvikelser för 2021 IFO (dok nr 10378) 

      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN AU 2022-02-17 § 25 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 44      
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§ 28 Dnr 2022/00002  

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Av ordförande fattade beslut i brådskande ärende då nämndens beslut inte kan 

inväntas: 

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-21 2022.43-751 Omedelbart omhändertagande enlig 6 & 2§§ LVU 

2022-01-21 2022.44-751 Placering i familjehem enligt 11 § LVU 

2022-01-21 2022.45-751 Placering i familjehem enligt 11 § LVU 

2022-01-21 2022.46-751 Placering i familjehem enligt 11 § LVU 

2022-01-21 2022.47-751 Omedelbart omhändertagande enlig 6 & 2§§ LVU 

2022-01-21 2022.48-751 Placering i familjehem enligt 11 § LVU 

Av socialjouren fattade beslut i brådskande ärende då nämndens beslut inte kan 

inväntas: 

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-22 2022.49-751 Beslut om placering enl 4 kap. 1 § SoL 

 

Av förvaltningschef Maria Ronsten fattade delegationsbeslut: 

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-01 2022.26-605 Förskola i annan kommun, Ludvika 

2022-01-07 2022.10-605 Skolgång i annan kommun, Ludvika 

2022-01-20 2022.16-605 Förskola i annan kommun, Fagersta 

2022-01-21 2022.20-605 Förskola i Smbn kommun, Ludvika 

 

Av rektor Therese Bjurling fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-17 2022.22-714 Utökad tid i förskolan, Strandängen 

 

Av rektor Torbjörn Åkerlund fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-18 2021.301-716 Utökad tid på fritidshemmet, Vinsbo 

2022-01-10 2022.62-714 Utökad tid i förskolan, Sagan 
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Av rektor Fredrik Hedlund fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-10 2022.15-714 Utökad tid i förskolan, Solhyttan 

 

Av rektor Josephine Molin fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-10 2022.34-606 Anpassad studiegång, Kyrkskolan 

2022-02-28 2022.76-606 Anpassad studiegång 

Av rektor Jonas Fors fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-01-04 2021.437-221 Svar till BEO gällande anmälan om kränkning 

 

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO för 

januari 2022. Antal delegationsbeslut i januari 2022: 272. 

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO för 

februari 2022. Antal delegationsbeslut i februari 2022: 252.  (dok nr 10401, 10399) 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden  

2022-01-01—2022-01-31. 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden  

2022-02-01—2022-02-28. 

 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik   

2022-01-20 1 10115 Övervägande om hemlighållande av vistelseort 

 2 10116 Övervägande gällande umgängesförbud 

 3 10140 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 4 10171 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 5 2021/440 Yttrande till Kammarrätten målnr 3388-21      

2022-02-17 28 2022.41 Ansökan om vård enligt LVU 

 29 2022.42 Ansökan om vård enligt LVU 

 30 10276 Omprövning av vård enligt LVU 

 31 10277 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 32 10278 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 33 10306 Ersättning till familjehem utöver rekommendation 

 34 10290 Utökad placeringskostnad enligt 4 kap. 1 § SoL 

 35 10279 Övervägande enligt 14 § p.2 LVU- hemlighåll. 

 36 10280 Övervägande enligt 14 § p.2 LVU- hemlighåll. 

 37 10281 Övervägande enligt 14 § p.2 LVU- hemlighåll. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 2022-02-17 § 26 

- Protokoll från FUN Au 2022-03-10 § 45 
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§ 29 Dnr 2022/00001  

Informationsärenden 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

- Björn Wallén (s) har av kommunfullmäktige utsetts till ersättare i familje- 

och utbildningsnämnden, med anledning av att Mustafa Hassan (s) har flyttat 

från kommunen. 

- Krisberedskap utifrån Ukrainakrisen och skolgång för eventuella 

flyktingbarn. Maria Ronsten informerade om hur kommunen förbereder sig 

inför eventuella flyktingbarn från Ukraina. Asylsökande barn ska erbjudas 

skolgång. Dom har dock inte skolplikt.  

- Gertrud Jernberg Zernig (m) och Helena Giliusson (m) har som 

kontaktpolitiker varit och besökt Hagge skola och träffat rektor Hanna 

Lindgren och specialpedagog Jörgen Hellman och rapporterade från det.  

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Informationsärenden FUN 220331 
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§ 30 Dnr 2022/00119  

Sammanvägt resultat för grundskolan 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

- Informationen läggs till handlingarna. 

- 45 000 kr avsätts till förvaltningens förfogande för att fira de goda 

resultaten och visa personalen uppskattning.      

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun följer resultatutvecklingen i skolan på olika sätt. Ett 

av dem är att följa utvecklingstal gällande resultatet för grundskolan som 

sammanställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finns att hämta 

på kolada.se.  

Under de senaste åren har en fantastisk utveckling skett. 2021 placerade sig 

Smedjebackens kommun på plats 36 (!) av landets 290 kommuner vid en 

jämförelse av skolresultaten för landets kommunala skolor. Vid en titt på 

måttet ”lägeskommun”, vilket innebär att hänsyn tas till både friskolor och 

kommunala skolor belägna i en kommun, så är Smedjebackens kommun 

bäst i Dalarna med en 29 plats av landets 290 kommuner år 2021.  

Framgångarna beror på till stor del på det goda arbete som varje dag bedrivs 

inom vår barnomsorg, fritidshem, grundskola och elevhälsa. Enheterna 

genomför ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete för att nå en högre 

måluppfyllelse. Alla inom vår förvaltning arbetar för ett innanförskap och 

för att få barn och elever att lyckas. 
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Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Det 

sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel 

behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt avvikelsen från det 

modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i 

kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. Källa: 

Öppna jämförelser grundskola, Sveriges kommuner och regioner. 

 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Det 

sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel 

behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt avvikelsen från det 

modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala och fristående 

skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 

kommuner. Källa: Öppna jämförelser grundskola, Sveriges kommuner och regioner 
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45 000 kr föreslås avsättas till att fira framgången och visa personalen inom 

barnomsorgen, fritidshemmen, grundskolan och elevhälsan uppskattning för 

deras fantastiska arbete. 

Yrkanden: 

Lars-Ove Norling (s) yrkar bifall till förslaget.     

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Sammanvägt resultat för grundskolan 2021     

 

 


