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§ 65  

Ekonomisk rapport för januari-juni 2020 

Dnr 2019-000169  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen är föredragande och redovisar ekonomisk rapport för perioden 
januari-juni 2020. 

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport för januari-juni 2020 
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§ 66  

Lägesrapport om situationen och åtgärder på 
Spångholmsskolan för förbättrad arbetsmiljö 

Dnr 2020-000238  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen om Spångholmsskolan,  

att begära in protokollen över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på 
alla byggnader inom nämndens verksamhetsområde och 

att dessa sedan sammanställs av Utbildning och redovisas till nämndens 
sammanträde den 21 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Spångholmsskolan har drabbats av problem med inomhusklimatet med mögel.  

Utbildningschefen lämnar en lägesrapport om situationen samt vidtagna och 
planerade åtgärder på skolan. 

Ordföranden informerar om ett möte där han själv, representanter för 
kommunledningen, utbildningschefen, områdeschefen för grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning deltog tillsammans med representanter för 
SVEDAB.  

Den beslutade tillbyggnaden av Spångholmsskolan fortsätter enligt planering. 

Ordföranden meddelar att han har fattat beslut på delegation (brådskande 
ärende) att det inte ska bedrivas någon verksamhet i Spångholmsskolans 
lokaler innan det har klargjorts vilka åtgärder som behöver göras för att 
garantera en hälsosam arbetsmiljö och anmäler beslutet på detta sätt till 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 
Informationsskrivelse till vårdnadshavare, daterad 2020-08-12 

Informationsskrivelse till personal, daterad 2020-08-12 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår  

att nämnden begär in protokollen över utförd OVK på alla byggnader inom 
nämndens verksamhetsområde och 

att dessa sedan sammanställs av Utbildning och redovisas till nämndens 
sammanträde den 21 september. 
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§ 67  

Information om tillfälliga förskoleplatser i Bara 

Dnr 2020-000248  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och 

att ta upp ärendet på nytt för beslut på nämndens sammanträde den 21 
september 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Hattstugans befintliga förskola med intilliggande paviljong behöver avlägsnas 
senast 2021 för att lämna plats för byggnation av nya Hattstugans förskola. 

Förslag till tillfälliga förskoleplatser i Bara har utarbetats. Den senaste 
befolkningsprognosen visar en ökning av barnantalet i de norra delarna av 
kommunen som överstiger befintlig kapacitet.  Därför har hänsyn tagits även till 
detta i utarbetandet av förslaget till tillfälliga förskoleplatser.  

Projektledaren är föredragande i ärendet och presenterar översikt och förslag 
med olika alternativ. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-17 

Presentation av förslag till alternativa lösningar 

 

 



 

 

7(17) 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-08-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Rapport om övriga aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 9870  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren är föredragande i ärendet och rapporterar om ett antal objekt. 
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§ 69  

Redovisning av lokalanvändning och vilka lokaler 
som inte utnyttjas effektivt och/eller som har höga 
lokalkostnader utifrån nyttjandet 

Dnr 2020-000204  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till budgetutskottet/kommunstyrelsen överlämna redovisning enligt bifogad 
sammanställning om lokalanvändning och vilka lokaler som inte utnyttjas 
effektivt och/eller som har höga lokalkostnader utifrån nyttjandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 149, i samband med arbetet 
med budget för 2020 och plan för 2021-2022, bland annat 

att uppdra åt nämnderna att påbörja ett arbete med att se över nämndens 
lokalanvändande och meddela vilka lokaler som inte är tillräckligt effektiva eller 
nyttjade för den kostnad de belastar nämnden med. 

Nämnderna skulle till budgetutskottet/kommunstyrelsen redovisa vilka lokaler 
som inte används optimalt och inte är kostnadseffektiva. 

Samtliga objekt har analyserats vad gäller nyttjande av ytor, nyttjande i tid samt 
nyttjande utifrån kostnadsaspekter.         

Ordförande är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-17 

Sammanställning om lokalanvändning med mera, daterad 2020-08-17 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen/kkommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 70  

Remiss om handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022, samrådshandling 

Dnr 2020-000235  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna nedanstående synpunkter på samrådshandling till handlingsprogram 
för skydd mot olyckor 2019-2022: 

* Prestationsmål om brandsäkerhet, sidan 18: 

Skolelever får information om och övas i brandskydd och -säkerhet utifrån 
skolenheternas systematiska brandskyddsarbete (SBA). Brandsäkerhet tas inte 
specifikt upp i skollagen eller skolplanen. 

* Prestationsmål om trafiksäkerhet, sidan 19: 

Skolelever undervisas om trafiksäkerhet samt användning av reflexer och 
cykelhjälm etcetera utifrån läroplanen och kursplaner. Trafiksäkerhet tas inte 
specifikt upp i skollagen och kommunens skolplan.   

* Prestationsmål om vattensäkerhet, sidan 20: 

I kursplanen för idrott och hälsa till läroplan (Lgr11) för grundskolan samt 
förskoleklassen och fritidshemmet är kunskapskravet att elever i slutet av sjätte 
klass kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge samt kan hantera 
nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

Nämnden har i övrigt inga synpunkter på samrådshandlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt LSO antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

Enligt LSO ska det, innan programmet antas, ha skett samråd med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2020 om bifogade samrådshandlingar 
och sändlista för samrådet om handlingsprogrammet. 

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast den 16 augusti 2020. 

Handlingar i ärendet 
E-postmeddelande, daterat 2020-06-24 

Samrådsframställan, daterad 2020-06-22 (missiv) 

Sändlista; Bilaga till samrådsframställan, daterad 2020-06-22 
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 (samrådshandling) 

Programunderlag för olycksanalyser (samrådshandling) 

Delprogram för olycksförebyggande verksamhet (samrådshandling) 

Delprogram för operativ insatsverksamhet (samrådshandling) 

Sammanställning om avtal, Bilaga A till handlingsprogram (samrådshandling) 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2020-06-09 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, daterad 2020-08-17 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 71  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 17 augusti 2020 

Dnr 2020-000209  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga besluten och skrivelserna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, skrivelser från 
kommunens strategiska planeringsenhet, beslut av Skolinspektionen och 
Skolverket samt av Högsta förvaltningsdomstolen har skickats till 
utbildningsnämnden. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-06-01, § 135, om utdelning ur Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-06-17, § 55, om ekonomisk 
uppföljningsrapport nr 2 med ekonomisk prognos för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-06-17, § 57, om justering av riktlinjer 
för finansiell strategi och finansiella mål 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-06-17, § 58, om budget 2021 och 
ram för 2022-2023 

Strategiska planeringsenhetens underrättelse, daterad 2020-07-03, om 
granskning av förslag till detaljplan för Svedala 122:71 m.m. i Svedala, Svedala 
kommun (planområdet ligger i Norra industriområdet vid trafikplats Svedala) 
med möjligheter att lämna synpunkter 

Strategiska planeringsenhetens information, daterad 2020-07-07, om förslag till 
kulturmiljöprogram för Svedala kommun med möjligheter att lämna synpunkter  

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-06-24, att avslå ansökan om 
godkännande av Flyinge AB som huvudman för hippologigymnasiet – SA som 
en riksrekryterande högskoleförberedande utbildning med eget examensmål vid 
Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-07, att avslå ansökan om 
hippologigymnasiet - SA som en riksrekryterande högskoleförberedande 
utbildning med eget examensmål vid Flyinge 

Hästsportgymnasium, fristående skola i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-06-24, att avslå ansökan om 
godkännande av Flyinge AB som huvudman för hippologigymnasiet – NA som 
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en riksrekryterande högskoleförberedande utbildning med eget examensmål vid 
Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-07, att avslå ansökan om 
hipplogigymnasiet - NA som en 

riksrekryterande högskoleförberedande utbildning med eget examensmål vid 
Flyinge 

Hästsportgymnasium, fristående skola i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-06-24, att avslå ansökan om 
godkännande av Flyinge AB som huvudman för internationell hästskötare som 
en riksrekryterande yrkesutbildning med eget examensmål vid Flyinge 
Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-07, att avslå ansökan om internationell 
hästskötare som en riksrekryterande yrkesutbildning med eget examensmål vid 
Flyinge Hästsportgymnasium, fristående skola i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-06-26, att avslå ansökan om 
godkännande av Consensum Lund AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen 
beteendevetenskap vid Consensum Lund i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-07-29, att avslå ansökan om 
godkännande av Flyinge AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap vid 
Flyinge Hästsportgymnasium i Lunds kommun 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-11, att bevilja kommunens rekvisition av  
1 152 922 kronor i statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2019/2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-11, att bevilja kommunens rekvisition av  
1 045 346 kronor i statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-18, att bevilja kommunens rekvisition av  
2 929 712 kronor i statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier (Lärarlönelyftet) för 2019/2020 

Skolverkets beslut, daterat 2020-06-25, att godkänna kommunens redovisning 
av statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019, 165 000 kronor  

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, meddelat 2020-06-10, att inte meddela 
prövningstillstånd i mål om tilläggsbelopp för elev vid Realgymnasiet Malmö 
(huvudman Lärande i Sverige AB) 
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§ 72  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 17 augusti 2020 

Dnr 2020-000221  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 17 augusti 2020 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden eller utifrån beslut av utbildningsnämnden att delegera 
beslutanderätten i en specifik fråga eller ett specifikt ärende. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-05    

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.a.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-06-17, att utse stf. rektor för tiden 22-28 juni 2020, 
Roslättsskolan * 

* Utbildningschefen ersatte, i egenskap av närmaste chef, områdeschefen som delegat 
under dennes ledighet 

Beslut att utse stf. rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 

Floraparkens och Frejaparkens förskolor 
- Beslut, daterade 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 1-3 juli, 6-10 juli, 13-
17 juli, 20-24 juli, 27-29 juli, 30-31 juli, 3-4 augusti 2020 

Bara backars förskola 
- Beslut, daterat 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 13-19 juli, 20 juli-2 
augusti och 3-9 augusti 2020 

Tofta och Erlandsdals förskolor 
- Beslut, daterat 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 31 augusti-4 
september 2020 

Hattstugans och Rödluvans förskolor 
- Beslut, daterade 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 3-10 juli och 13-31 
juli  
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Mumindalens förskola 
- Beslut, daterat 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 29 juni-3 juli 2020 

Marbäcks och Örtagårdens förskolor 
- Beslut, daterade 2020-06-24, att utse stf. rektor för tiden 6-12 juli, 13-14 juli 
och 15-17 juli 2020 * 
- Beslut, daterat 2020-06-26, att utse stf. rektor för tiden 29 juni-5 juli 2020 * ** 

Tegelbrukets och Åkerbrukets förskolor 
- Beslut, daterat 2020-06-15, att utse stf. rektor för tiden 18-28 juli 2020 
- Beslut, daterat 2020-06-18, att utse stf. rektor för tiden 6-14 juli 2020 
- Beslut, daterade 2020-06-24, att utse stf. rektor för tiden 6-10 juli och 15-17 
juli 2020 * *** 
- Beslut, daterat 2020-06-26, att utse stf. rektor för tiden 13-14 juli 2020 * *** 

Fröhusets och Klöverstugans förskolor 
- Beslut, att utse stf. rektor för tiden 8 maj 2020 
- Beslut, daterat 2020-07-07, att utse stf. rektor för tiden 2-10 juli 2020 * 

* Utbildningschefen ersatte i egenskap av närmaste chef områdeschefen som delegat under 
dennes ledighet 
** Detta beslut ersätter beslut, daterat 2020-04-27, för tiden 29 juni-14 juli 2020 (anmält till 
nämnden den 18 maj)  
*** Dessa beslut ersätter beslut, daterat 2020-06-18, för tiden 6-14 juli 2020 (se ovan) 

Beslut att mottaga en elev i grundsärskolan (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-06-10, att mottaga en elev med placering på Kyrkskolan 
(dnr 2020-210) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-06-08, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Klöverstugans förskola (punkt 
6.4.) (dnr 2020-212) 
- Beslut, daterat 2020-06-08, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Hattstugans förskola (punkt 6.4.) 
(dnr 2020-150) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att bevilja utökad vistelsetid för ett barns eget 
behov på grund av familjesituationen i övrigt, Bara backars förskola (punkt. 6.4.) 
(dnr 2020-239) 

Beslut om rätt till skolskjuts i grundskolan (punkt 8.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-06-09, att bevilja en elev skolskjuts vid särskilda skäl, 
Aggarpsskolan (dnr 2020-205) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola och fritidshem (punkt 8.12.) 
Delegat: Områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-05-20, med Burlövs kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 2 på Klågerupskolan F-5  
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Beslut om rätt till skolskjuts i grundsärskolan (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-07-14, att bevilja en elev skolskjuts vid särskilda skäl, 
annan kommun (dnr 2020-231) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.4. eller 10.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-06-16, om plats på fritidshem för en elevs behov av 
särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, Kyrkskolan 
(dnr 2020-220)  

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering (gymnasieskolan) läsåret 
2020/2021 (punkt 11.4.) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-07-14, att avslå ansökan (dnr 2020-230)  
- Beslut, daterat 2020-08-10, att bevilja ansökan (dnr 2020-236) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att bevilja ansökan (dnr 2020-237) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att avslå ansökan (dnr 2020-240) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att avslå ansökan (dnr 2020-241) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att bevilja ansökan (dnr 2020-242) 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att bevilja ansökan (dnr 2020-245) 

Beslut om busskort (resekort) (gymnasieskolan) (punkt 11.43) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-08-10, att avslå ansökan (dnr 2020-246) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola) 
- Beslut, daterat 2020-06-15,  
att avstå från ingripande på förskolan Börringebarnen vad gäller den del av 
huvudmannens ansvarsfördelning enligt 2 kapitlet skollagen som berör 
styrelsens beslutsordning/rutiner för beslutsfattande samt 
sammanträdesfrekvens samt 
att besluta att rikta en fortsatt anmärkning vad gäller huvudmannens 
ansvarsfördelning enligt 2 kapitlet skollagen 
Senast den 30 september 2020 ska huvudmannen ha inkommit med en 
redogörelse som innehåller ett antal punkter (förtecknade i delegationsbeslutet) 

Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen (punkt 18.2.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-03-31, att bevilja tilläggsbelopp för vårterminen 2020 med 
18 020 kronor inklusive moms för en elev vid Pusselbitens skola (dnr 2020-100) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för en elev vid 
I Ur och Skur Skabersjöskolan (dnr 2020-155) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja tilläggsbelopp med 14 840 kronor per 
termin inklusive moms för en elev vid Pilens Montessoriskola (dnr 2020-156) 
- Beslut, daterade 2020-06-05, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för tre barn 
vid förskolan Börringebarnen (dnr 2020-184) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja tilläggsbelopp med 51 940 kronor per 
termin (läsåret 2020/2021) inklusive moms för en elev vid Thoren Innovation 
School (dnr 2020-200) 
- Beslut, daterat 2020-06-26, att bevilja tilläggsbelopp höstterminen 2020 med 
98 580 kronor inklusive moms för ett barn vid Pilbågens förskola (2020-206) 
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- Beslut, daterat 2020-08-05, att avslå ansökan om tilläggsbelopp för en elev vid 
Internationella Engelska skolan (dnr 2020-227) 

Beslut om upphandling av varor och tjänster (punkt 19.1.) 
Delegat: Rektor 
- Tilldelningsbeslut, daterat 2020-05-20, om avrop av Chromebook och PC (Nils 
Fredriksson Utbildning) 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Kompletterande yttrande, daterat 2020-06-05, över anmälan mot Baraskolan 
om rätt till stöd och om kränkande behandling) (dnr 2019-419) 
- Yttrande, daterat 2020-06-25, över anmälan mot Naverlönnskolan (om rätt till 
stöd och om kränkande behandling (dnr 2020-176) * 
- Yttrande, daterat 2020-06-29, över anmälan mot Aggarpsskolan (om rätt till 
stöd) (dnr 2020-182) * 
- Yttrande, daterat 2020-07-09, över anmälan mot Naverlönnskolan (om rätt till 
stöd) (dnr 2020-215) * 

* Utbildningschefen ersatte i egenskap av närmaste chef områdeschefen som delegat under 
dennes ledighet 

Anställningsbeslut (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-07-01, av rektor om tillsvidareanställning av förskollärare, 
Rödluvans förskola 
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§ 73  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 9976  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschefen för förskola och utredaren lämnar en kortfattad rapport om 
tillsyn av fristående förskolor: 

- Regnbågens förskola har tilldelats en anmärkning för att skolchef för 
verksamheten inte har utsetts enligt krav i skollagen.  
Beslut har fattats på delegation av områdeschefen den 14 augusti 2020 och 
anmäls på detta sätt till utbildningsnämnden. 

- Huvudman för Pilbågens förskola har inkommit med svar på föreläggande.  
Tillsynen har avslutats. 

- Huvudman för I Ur och Skur Väderlekens förskola har inkommit i tid med svar 
på föreläggande att senast den 15 augusti 2020 redovisa åtgärder till följd av 
tillsynen. 
Granskning av svar pågår (uppföljningsmöte har hållits). Tillsynen är därför inte 
avslutad. 

- Huvudman för förskolan Börringebarnen har inkommit i tid med svar på 
föreläggande att senast den 15 augusti 2020 redovisa åtgärder till följd av 
tillsynen. 
Granskning av svar pågår (uppföljningsmöte ska hållas). Tillsynen är därför inte 
avslutad. 

- Tillsyn av övriga fristående förskolor fortsätter under hösten. 

 

 


