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Sid 1 av

Plats och tid

Kommunhuset Skogsbo, onsdag 21 november 2012, klockan 18.00—2 1.10

Beslutande

Marie Bladholm, (M) ordförande
Allan Sooman (FP)
Annika Andersson Ribbing (5) 2:e vice ordf
Johan Hedberg (M)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)
Staffan Sundberg (5)
Ann-Kristin Särnbrink (S)

Övriga ersättare

Irne Ulfvin (M)
Cecilia Lindberg (M)
Carl-Olof Sandquist (M)
Victoria Martinovic Axelsson (FP)
Rose-Marie Kronberg (KD)
Max Ljungberg /MP)
Daniel Hallander (5)

Övriga deltagare

Monica Fransson, föredragande
Catharina Lebel, föredragande
Christina Wetterberg, sekreterare
Peter Fahlander, controller/ekonom,
Ewa Norrström, expert skolfrågor,
Ann-Kristin Särnbrink

Utses att justera

)Ann-Kristin Särnbrink
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Finansieringsnäinndför utbildning 20120-11-21 § 55

Finansieringsnämnden för utbildnings
budgetuppföljningsprognos 3 per september 2012
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppfölj ningsprognos
3 per september 2012 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Prognosen för helåret 2012 för nämnden totalt visar ett överskott på 2,2
mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott på 5,2 mnkr för
barnomsorg och förskola, ett underskott på -0,8 mnkr för grundskola och
särskola, ett underskott på -2,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildning
samt ett överskott på 0,2 mnkr för kundvals- och finansieringsavdelningen
inki ledningsstöd.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2012-10-16
Finansieringsnämnden för utbildning BUP 3 2012
Sändlista
Ks
Akten
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Finansieringsnärnndför utbildning 2012-11-2]

Dnr 12FNU/0094
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§ 56

Detaljbudget 2013 för finansieringsnämnden för utbildning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Nämnden godkänner kundvals- och finansieringsavdelningens
förslag till detaljbudget för 2013.
2. Under våren 2013 införa en extra ersättning för elever som placerats
i de tidigare kallade kommungemensamma resursgrupperna, med en
ökning om 17 000 kr per elev. Den beräknade kostnaden på totalt
500 000 kr bedöms rymmas i finansieringsnämnden för utbildning
rambudget.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
2013 års nettoram för finansieringsnämnden för utbildning uppgår till
1 013,5 mnkr.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänstskrivelse 2012-11-13
Detalj budget 2013
Yrkande
Koalitionen yrkar tillägg till beslutet att under våren 2013 införa en extra
ersättning för elever som placerats i de tidigare kallade kommungemen
samma resursgrupperna, med en ökning om 17 000 kr per elev. Den be
räknade kostnaden på totalt 500 000 kr bedöms rymmas i finansierings
nämnden för utbildning rambudget.
Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning;
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 1 fullmäktigebehandlingen av kommunens budget för 2013 hade socialdemokraterna ett
budgetförslag med stora satsningar på skolan. Vi tillförde 23 miljoner
kronor mer i budgeten än majoriteten. Dessa föreslogs gå till fler lärare,
utbildningssatsning av obehöriga lärare och karriärtjänster. Dessutom
anvisade vi medel för matematiksatsningar, utökat stöd för barn i behov av
särskilt stöd, resurser för att säkerställa vuxenutbildning i kommunen mm.
MBL-förhandling enligt

§ 11 har genomförts 20 12-1 1-15.

Sändlista
Akten
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§ 57

Barnomsorg på obekväma arbetstider
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Finansieringsnämnden för utbildning beslutar att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
2. Finansieringsnämnden för utbildning godkänner riktlinjer för barnomsorg
på obekväma arbetstider.
3. Förändring av riktlinjerna som får följande lydelse; Barnomsorg på
obekväm arbetstid erbjuds dygnet runt och anordnas på de tider och vid den
förskola utifrån vad som bedöms vara bäst för barnet.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
Under våren 2011 utreddes frågan om behov av barnomsorg på obekväm
arbetstid. Under hösten 2012 har riktlinjer utarbetats för barnomsorg på
obekväm arbetstid. 1 samverkan med proVarmdo har kundvals- och
finansieringsavdelningen utarbetat organisationen kring hur barnomsorg på
obekväm arbetstid ska anordnas.
Lagstiftning
Från och med 1juli 2011 började den nya skollagen (20 10:800) att gälla.
Regler för omsorg på obekväm arbetstid finns i 25 kapitlet “Annan
pedagogisk verksamhet”.
Det finns ingen skyldighet för kommuner att anordna förskola på obekväm
arbetstid. Däremot säger den nya skollagen att kommunen ska sträva efter
att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (5 §). Som exempel på
omständigheter som är hänförliga till familjens situation i övrigt kan vara att
en förälder fullgör sin värnplikt eller är intagen på behandlingshem eller i
kriminalvårdsanstalt (prop. 2009/10:165 s. 888).
För att undersöka behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid i Värmdö
kommun gick kundvals- och finansieringsavdelningen under våren 2011 ut
med en enkät till vårdnadshavare. Ett urval gjordes och enkäten skickades
till vårdnadshavare till barn som under 2011 fyller 2 respektive 8 år. Totalt
skickades 1188 enkäter ut till vårdnadshavare. 1 enkäten fick
vårdnadshavarna ange vilka tider de under en vecka kan tänkas ha behov av
omsorg på obekväma tider samt i vilken kommundel.
justering
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Den totala svarsfrekvensen på enkäten var 63,4 %. Sammanlagt i de två
åldersgrupperna var det 7 % som angav att de har behov av omsorg på
obekväm arbetstid. Det antogs att behovet är ungefärligt lika stort i alla
åldersgrupperna.
De områden där resultatet visade störst behov var Gustavsberg och
Värmdölandet. De tider där behovet var störst gällde vardagar kväll samt
dagtid och kväll på helger.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse, 20 12-11-07
Riktlinjer
Yrkande
Koalitionen yrkar godkänna riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
med förändring en att sista meningen, under inledning ändras till:
Barnoinsorg på obekväm arbetstid erbjuds dygnet runt och anordnas på de
tider och vid den förskola utifrån vad som bedöms vara bästför barnet.
Sändl ista
Akten
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Finansieringsnäinndför utbildning 2012-11-2] § 58

Yttrande över granskningsrapport ‘Resursfördelning inom
Finansieringsnämnden för utbildning”.
—

Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Förvaltningens bedömning antas som yttrande.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
KPMG har av Värmdö kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
granskning av resursfördelningen inom finansieringsnämnden för
utbildning. Granskningen omfattar även utbildningsstyrelsens förmåga att
anpassa utförarsidans verksamhet till given volym.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Värmdö kommuns
resursfördelningsmodell för skolan främjar en effektiv resursanvändning,
skapar förutsättningar för likvärdig skolgång för eleverna och är legitim.
De förtroendevalda revisorerna sammanfattar genomförd granskning med
att skolpengens utformning är en mycket ren och transparent
resursfördelning som princip och är utformad i enlighet med lagstiftningen,
Modellen är till sin konstruktion tillsammans med de administrativa rutiner
som finns, tillräckligt tydligt och flexibelt för att effektivt hantera skolbyten
löpande under året.
,

Revisorerna noterar att ett större underskott i utbildningsstyrelsens bokslut
för ett verksamhetsområde, inte har hanterats som ett tillskott i budget och
därmed heller inte lett till motsvarande kompensation för elever i friskolor. 1
granskningen har det också framkommit att det saknas tydliga instruktioner
och reglementen kring de olika nämndernas och styrelsernas uppdrag att
styra dem egna verksamhetens kvalitet.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finanseringsavd tjänsteskrivelse 2012-11-06
Revisionsrapport Resursfördelning inom finansieringsnämnden för
utbildning
—

Yrkanden och proposition
Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår den
socialdemokratiska gruppen yrkande och finner avslag.
Votering begärs. Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som
det ej vill röstar nej.
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Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Johan Hedberg (M), Mats
Benjaminsson (FP), Ulrik Lingren (KD), Siv Strömbäck (MP) och Marie
Bladholm (M)
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg och AnnKristin Särnbrink (samtliga S).
Nämnden beslutar med 6-ja röster mot 3-nej röster enligt förvaltningens
förslag.
Sändlista
Revisorerna
KPMG
Akten

justering
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Finansieringsnämnd för utbildning 2012-11-21 § 59

Remissvar: Socialt hållbar utveckling i Värmdö kommun
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Arendet utgår från dagens sammanträde.

.L (/3
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Finansieringsnäinnd för utbildning 2012-11-2] 5S 60

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
samverkan kring SFX
Finansieringsnämnden för utbildning
Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
samverkan kung SFX godkänns.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivni ng
Overenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan
kring SFX, svenskundervisning med yrkesinriktning för invandrade,
inkluderar upprättande och finansiering av en gemensam samordnartjänst
för SFX. Värmdö kommuns andel av kostnaden för tjänsten beräknas till
cirka 4 000 kr årligen.
KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 11 oktober 2012 att
rekommendera kommunerna att delta i överenskommelsen om SFX
inklusive bilagan om samordnartjänst.
SFX avser svenskundervisning med yrkesinriktning för invandrade med en
färdig utbildning och/eller erfarenhet från ett specifikt yrkesområde från sitt
hemland. Tanken är att genom regional samverkan samla studerande med
samma yrkesbakgrund hos en anordnare för att därmed kunna stabilisera och
utveckla verksamheten. De studerande ska genom SFX lära sig svenska och
få kunskap inom sitt yrkesområde för att kunna arbeta inom detta i Sverige.
Överenskommelsen omfattar finansiering av en gemensam samordnartjänst
för SFX. Samordnaren ska verka för intern samverkan mellan deltagande
kommuner, löpande kommunikation med övriga kommuner i länet och
kontaktskapande verksamhet gentemot arbetsgivare, yrkesförbund och andra
myndigheter. Från den 1januari 2013 ansvarar Järfälla kommun för
samordnartj änsten.
Samordnartjänsten är en deltidsanställning som beräknas kosta cirka
480 000 kr per år. Finansiering sker genom ett basbelopp om 1 500 kr per
deltagande kommun samt en procentuell fördelning baserat på kommunens
andel av elever på SF1. För Värmdö kommun beräknas kostnaden till 4 174
kr, baserat på underlag om kommunens andel elever på SF1 för 2011.
Kostnadsberäkningen baseras på att länets alla kommuner ingår
överenskommelsen. En justering kan därmed komma att ske för det fall inte
alla kommuner deltar. Kostnaden kan även komma att variera mellan åren
beroende på kommunens andel elever på SF1.

Handlingar i ärendet
Kansli- och utvecklingsavd tjänsteskrivelse 2012-10-24
Rekommendation från KSL
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§ 6]

Reviderad samverkansöverenskom melse för Centrum för
samhällsorientering
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Avtal om samarbete kring Centrum för samhällsorientering godkänns.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Stockholms län samverkar kring samhällsorientering för
nyanlända invandrare genom Centrum för samhällsorientering i Stockholms
län för att tillhandahålla en samordnad plattform och administration för
deltagande kommuner. Gällande samverksansöverenskommelse är nu
föremål för förlängning för perioden 1 september 2013—3 1 augusti 2016.
KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 11 oktober 2012 att
rekommendera att avtal om samarbete kring Centrum för
samhällsorientering undertecknas.
Sedan den 1 december 2010 har kommunerna ett lagstadgat ansvar att
erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 1 Stockholms
län samverkar kommunerna i denna fråga inom ramen för Centrum för
samhällsorientering i Stockholms län. Centret ska tillhandahålla en
samordnad plattform och administration rörande samhällsorientering för
nyanlända invandrare. Deltagande kommuner bär sin egen del av
kostnaderna för verksamheten och samverkan sker till självkostnadspris.
Gällande samverksansöverenskommelse är nu föremål för förlängning för
avtalsperioden 1 september 2013—3 1 augusti 2016. 1 samband med
förlängningen förbereder Centrum för sarnhällsorientering även för en
eventuell lagändring där den i lag reglerade målgruppen för
samhällsorienteringen kan komma att utökas. Gällande ramavtal för
upphandling av samhällsorientering löper ut den 31 augusti 2013 och arbete
med att ta fram förfrågningsunderlag för en ny samordnad upphandling
pågår.

Handlingar i ärendet
Kansli- och utvecklingsavd tjänsteskrivelse 20 12-10-24
Rekommendation från KSL
Sändlista
Kf
Akten
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Finansieringsnämndför utbildning 2012-11-21 § 62
Fastställande av upptagningsområden
Finarisieringsnämnden för utbildning beslut
Nya upptagningsområden fastställs i enlighet med förslag.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrining
Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om ny skolorganisation för Värmdö
grundskolor gällande från höstterminen 2013. Med anledning av
utbildningsstyrelsens beslut behöver nya upptagningsområden fastställas
vilket åligger finansieringsnämnden för utbildning.
Utbildningsstyrelsen har på sitt sammanträden den 18 oktober 2012 fattat
beslut om ny skolorganisation för Värmdös grundskolor. Beslutet om ny
skolorganisation medför att upptagningsområden behöver revideras. Ansvar
för beslut om upptagningsområden åligger enligt reglementet
finansieringsnämnden för utbildning.
Enligt skollagen skall en elev placeras vid den av kommunens skolenheter
där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade
placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera
eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Det innebär att det finns
ett behov av att bedöma hur många elever som är berättigade till placering i
en skolenhet vilket i Värmdö kommun benämns som upptagningsområde.
Fastställande av upptagningsområden påverkar också elevens rätt till
skolskjuts. Riktlinjer för skolskjuts ingår i finansieringsnämnden för
utbildnings ansvar. Med anledning av utbildningsstyrelsens beslut om
skolorganisation och de ändringar av upptagningsornråden detta medför, kan
också riktlinjer för skolskjuts behöva revideras. Revidering av riktlinjer för
skolskjuts behandlas dock inte i detta ärende.
Utbildningsstyrelsens beslut innebär att vissa skolenheter slås ihop och vissa
får ändrad omfattning av årskurser.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-10-24
Utbildningsstyrelsens beslut § 73 2012-10-18
Kartor beskrivande upptagningsområden
Yrkanden och proposition
Den socialdemokratiska gruppen yrkar på återremiss för komplettering.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
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Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde och finner att ärendet ska avgöras på dagens sanirnanträde.
Votering begärs. Den som bifaller att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde röstar ja. Den som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Johan Hedberg (M), Mats
Benjaminsson (FP), Ulrik Lingren (KD), Siv Strömbäck (MP) och Marie
Bladholm (M).
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg och AnnKristin Särnbrink (samtliga 5).
Nämnden beslutar med 6-ja röster mot 3-nej röster enligt förvaltningens
förslag.
Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet.
Reservation
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande skriftlig reservation; Den
socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet av nya upptagnings
områden. 1 första hand beroende på att det inte finns någon möjlighet att
värdera på vilket sätt de nya upptagningsområdena kommer att påverka
skolornas villkor och förutsättningar. 1 underlaget inför beslut saknas helt
uppgifter om elevunderlag för respektive område. En elementär uppgift som
borde varit självklar att ha med. Inte heller framgår det hur förslaget
påverkar skolskjutsverksamheten, vare sig kostnadsmässigt eller sett ur
miljösynpunkt. Vi efterfrågade detta och förslog att ärendet skulle
kompletteras före beslut. Det avslog majoriteten.

1 diskussionen under mötet framkom att detta beslut behöver tas för att
anpassa upptagningsområdena till ett beslut om ny skolorganisation som
utbildningsstyrelsen tagit. Det är enligt vår uppfattning en märklig
tågordning att beställarnämnden ska fatta beslut, utan uppgifter om ev.
försämringar exempelvis dyrare, för att utförarstyrelsen redan fattat ett
beslut. Enligt vårt sätt att se borde ärendet beretts gemensamt så att kunskap
om beslutets konsekvenser finns när beslut tas.
-
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§ 63

Finansieringsnämnden för utbildning sammanträdesdagar år
2013
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Finansieringsnämnden för utbildning fastställer sammanträdestiderna till
följande torsdagar; 17 januari, 14mars, 16 maj, 12september, 17oktober
och 28 november.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Finan sieringsnämnden för utbildnings sammanträdesdagar är torsdagar
klockan 15.00 med gruppmöten kl 14.00. Kommunhuset Skogsbo,
Kanholmsfjärden.
Handlingar i ärendet
Kansli- och utvecklingsavd tjänsteskrivelse 20 12-10-22
Yrkanden och proposition
Den socialdemokratiska gruppen yrkar att nämnden under 2013 har fortsatta
möten kvällstid.
Ordföranden yrkar att nämndens sammanträdesdagar förläggs enligt
förslaget.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår den
socialdemokratiska gruppens yrkande och finner avslag.
Sammanträdet aj ourneras för överläggningar i partigrupper.
Votering begärs.
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som det ej vill röstar
nej.
Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Johan Hedberg (M), Mats
Benjaminsson (FP), Ulrik Lingren (KD), Siv Strömbäck (MP) och Marie
Bladholm (M).
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg och Ann
Kristin Särnbrink (samtliga S).
Nämnden beslutar med 6-ja röster mot 3-nej röster enligt förvaltningens
förslag.
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Reservation
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande skriftliga reservation; Den
socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet att ändra samman
trädestiderna för nämnden. Det är en avgörande skillnad för fritidspolitiker
att växla från kvällstid till dagtid. För många fritidspolitiker är det omöjligt
att ta ledigt. Förutsättningarna när man utsågs till att vara förtroendevald i
denna nämnd har nu förändrats från en månad till en annan, mitt i mandatperioden. Det är respektiöst att inte utgå från ledamöternas synpunkter i
detta beslut. Detta förslag innebär att några av våra förtroendevalda sanno
likt inte kommer att kunna fortsätta sitt engagemang i nämnden. Trots att
detta framfördes under mötet fattade majoriteten sitt beslut.
Sändi ista
Finansieringsnämnden för utbildning
Berörda på kundvals- och finansieringsavd
Webmaster
Akten
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Finansieringsnämnd för utbildning 2012-11-21 § 64
Kontoret informerar
Sko/skjuts från Lemshaga på eftermiddagarna
Catharina Lebel har efter fråga på förra sammanträdet haft möte med berörd
familj tillsammans med skolskjutssamordnare.

Öppettider på förskolan
Catharina Lebel har efter fråga på förra sammanträdet påmint de
kommunala och enskilda förskolorna att på hemsidan ändra öppettiderna
till 06.30 18.30.
—

Julbord torsdag 20 december
Monica Fransson informerar att inbjudan kommer att skickas till politikerna
i samtliga nämnder för gemensamt julbord torsdag 20 december klockan
17.00.
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Delgivningar
1. Skrivelse från Runmarö Intresseförening som oroar sig för utbud
ningsstyrelsens beslut angående skärgårdsskolorna 20 12-1 1-08.
2. Dom från Kammarrätten i Stockholm 2012-10-15.
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer
Värmdö kommuns beslut att avslå ansökan om tilläggsbelopp.
3. Rapport från tillsynsbesök på Grindstugans förskola, 2012-10-11.
4. Beslut från Skolinspektionen 2012-09-26.
5. Betygsrätt för Competens Utbildning Sverige AB för utbildning mot
svarande kommunal vuxenutbildning samt utbildning motsvarande
utbildning i svenska för invandrare.
6. Kommunstyrelsen 2012-10-10.
Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Sth län.
7. Beslut från Skolinspektionen 20120-09-28, 2012-10-11, 2012-10-12,
2012-10-22, 2012-10-24, 2012-10-26., 2012-10-29
Godkännande av ansökningar som huvudman för Hermods AB
gymnasieskola, Medborgarskolans Friskolor AB, Fredrikshovs
utbildning AB gymnasieskola, Drottning Blankas gymnasieskola
AB, Plusgymnasiet AB, Medborgarskolans Friskolor i Sth AB, Sth
fria Waldorfgymnasium, samtliga i Sth kommun.
8. Beslut från Skolinspektionen 2012-10-17, 20120-10-25, 2012-10-22,
20120-10-29,.
Avslag på ansökningar om godkännande som huvudman för Athlete
Sports Academy Sweden AB gymnasieskola i Sth kommun.,
Nordens Teknikerinstitut AB i Haninge kommun, Stiftelsen KFUM
Söder Fryshuset, Ljud & Bildskolan LBS AB, samtliga i Sth
kommun.
Beslut från Skolinspektionen 2012-10-17
Återtagen ansökan om godkännande som huvudman för Kung Saga
AB gymnasiesärskola i Nacka kommun.
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§ 66

Anmälan av delegationsbeslut
Till protokollet noteras att följande delegationsbeslut anmäls:
Ordförande beslut enligt punkt 1.9 ansökan om statsbidrag, 2012-11-14.
Chef utbildningsenheten beslut om avstängning enligt punkt 6.3, 2012-1023.
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