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§ 30 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

FST § 30 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar 
19.08.2020 ordförande eller viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt 

och plats för sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör 
skickas minst 4 dagar på förhand. 

 
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en 
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande (I NÅHD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar). 

  
På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 12.08.2020 kungjorts att för-
bundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 19.08.2020 på GHS, i matsalen kl. 
16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 
20.08.2020.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundssty-
relsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och för-
bundsstyrelsens ersättare onsdagen den 12.08.2020.  

 
 

Beslut: Förbundsstyrelsen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

____________________ 
  

§ 31 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 

FST § 31 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91  
19.08.2020 skall protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två 

för varje gång särskilt utsedda ledamöter i styrelsen.  
   

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Marianne Häggblom och Rosa Salmén 
i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet. 
 
 
Beslut: Till protokolljusterare utses Mikael Lindholm och Rosa Salmén. 
 

____________________ 
 

 
§ 32 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

FST § 32  
19.08.2020  

Beslut: Ett ärende om gemensam organisation för skolpsykologer bifogas listan och 
behandlas som § 40. 
____________________ 
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§ 33 GEMENSAM BARNOMSORGSLEDNING INOM NÅHD  
 
FST§ 44 
25.09.2019 Finströms kommun har i kommunstyrelsen § 131/ 28.08.2019 behandlat barnomsorgsledning 

och föreslår att Norra Ålands högstadiedistrikt återupptar arbetet med att samplanera och 
samordna barnomsorg och grundskola inom distriktet.  

 
 Frågan har varit aktuell flera gånger i förbundsstyrelsen, senast hösten 2017.  
 
FST § 6 
11.03.2020 På förfrågan om vilka kommuner som deltar i en gemensam barnomsorg har svar inkommit från 

samtliga, då Finström initierat frågan om gemensam barnomsorgsledning under distriktet vän-
tats inte svar av dem. Sund, Vårdö och Geta är positiva under förutsättning att minst fyra av de 
fem medlemskommunerna deltar. Saltvik klarar av ledningen för barnomsorgen i sin egen or-
ganisation med bildningsdirektör, som ansvarar för både skola och barnomsorg. 

  
 Sund, Vårdö och Geta har utsett kommundirektörerna till representanter vid framtagande av 

samarbetsavtal mellan de intresserade kommunerna samt tjänstebeskrivning för barnom-
sorgschefen. Det nya avtalet behöver delges och godkännas av samarbetskommunerna.  

  
 Saltvik önskar att förbundsstyrelsen för Nåhd klargör hur kostnader för skoldirektörens tid och 

förvaltning av Nåhd, förvaltning av nämnder och skolledarsamverkan kommer att fördelas om 
en gemensam barnomsorgsledare för Nåhd införs.  

  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen konstaterar att fyra av distriktets fem medlems-

kommuner; Finström, Geta, Sund och Vårdö önskar att en gemensam barnomsorgsledning ord-
nas under norra Ålands högstadiedistrikt. 

 Skoldirektören ges i uppdrag att sammankalla kommundirektörerna i Geta, Finström, Sund och 
Vårdö för uppgörande av förslag till övergångsavtal, samarbetsavtal tjänste- och organisations-
beskrivning av gemensam barnomsorgsledning för Nåhd.  

 
 Beslut: Enligt förslag. 

 
FST § 24 
27.05.2020 Kommundirektörerna i Vårdö/ Sund, Finström, Geta har tillsammans med skoldirektören och 

ekonomichefen tagit fram ett förslag till organisation, samarbetsavtal, arbetsbeskrivning och 
budget för en gemensam barnomsorgschef i NÅHD.  

  
Samarbetet omfattar samordning av kommunernas barnomsorgsledningsfunktion i NÅHD:s 
organisation genom en tjänst som barnomsorgschef för avtalskommunerna. Förman för 
barnomsorgschefen är kommunalförbundets chef.  
 
Barnomsorgschefen bereder ärenden som berör barnomsorgen. Ärenden föredras i det organ 
som handhar barnomsorgen i respektive avtalskommun av kommunalförbundets chef.  
 
Driftskostnaderna för gemensam barnomsorgschef finns under ett eget kostnadsställe och 
fördelas enligt antalet barn under skolålder i avtalskommunerna under ifrågavarande år. 
 

   
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till organisation, samarbets-

avtal, och befattningsbeskrivning för en gemensam barnomsorgschef i NÅHD. Förbundsstyrel-
sen skickar avtalet vidare till kommunerna för godkännande inom augusti 2020.  

 
    
 Beslut: Enligt förslag.  
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FST § 33 
19.08.2020 Ålands landskapsregering har den 26.6.2020 utkommit med anvisning angående 

tjänster och behörigheter med anledning av antagen LL om barnomsorg och grund-
skola.  

  
 Kommunerna kan redan nu vidta åtgärder för att kravet på att det antingen finns en 

utbildningschef alternativt barnomsorgschef och grundskolechef i kommunen upp-
fylls då lagen träder i kraft.  

 
 Syftet med en gemensam lag är att barnomsorg och grundskola skall förvaltas ge-

mensamt i kommunerna. 
 
 Enligt övergångsbestämmelserna är den som innehar en tjänst eller är anställd i ar-

betsavtalsförhållande inom grundskola och barnomsorgen när den nya lagen träder 
ikraft fortsatt behörig för tjänsten eller anställningen. Skoldirektör har en ny tjänste-
benämning, grundskolechef. Barnomsorgschef och utbildningschef är nya tjänster i 
den nya gemensamma lagen och möjliggör inte tillämpandet av övergångsbestäm-
melsen.  

 
 Förbundsstyrelsen har ett förslag till organisation, samarbetsavtal, och befatt-

ningsbeskrivning för en gemensam barnomsorgschef i NÅHD utskickat till 
kommunerna för godkännande inom augusti 2020. Detta förslag är inte i enlig-
het med de nya anvisningarna.  

 
 För att skapa en gemensam organisation för barnomsorg och grundskola under 

Nåhd finns efter de nyutkomna anvisningarna två alternativ: 
  

1) Skoldirektörens tjänst ombildas till utbildningschef med ansvar och föredragning 
för både barnomsorg och grundskola samt kommunalförbundets förvaltning. För 
att klara arbetsuppgifterna behövs en ”utbidningshandläggare” med inriktning 
barnomsorg anställas.    
 

2) En förbundsdirektör anställs och under förbundsdirektören arbetar grundskole-
chefen och barnomsorgschefen parallellt.  

 
 

 Skoldirektörens förslag: Kommunerna meddelas om att utskickat förslag 
återtas. Förbundsstyrelsen ger skoldirektören och ekonomichefen i uppdrag 
att utarbeta ett nytt förslag till organisation, budget och samarbetsavtal för en 
gemensam utbildningschef med utbildningshandläggare inom NÅHD. 

 
   
 Beslut: Enligt förslag. 

 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 1/ 19.08.2020  Anvisning angående tjänster och behörigheter. 
 _____________________ 
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§ 34 BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ LAGFÖRSLAG OM DISTANSUNDERVISNIG 

 

FST § 34 
19.08.2020 Ålands landskapsregering har den 25.06.2020 begärt in synpunkter på lagför-

slaget om distansundervisning i grundskolan, lagförslag 28/2019 - 2020. Möj-
lighet att lämna synpunkter fortgår till 21.08.2020. 

 
 Landskapsregeringen uppmanar remissinstanserna att bekanta sig med la- 

och kulturutskottets betänkande och förslag till ordalydelse i lagparagrafen.  
 
 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar lagförslaget förutom § 

9a där kommunerna skall erbjuda eleverna avgiftsfri skolmåltid under alla ar-
betsdagar. Då distansundervisning i exceptionella situationer uppstår behöver 
kravet på avgiftsfri måltid upphöra. Nåhd består av fem kommuner i ett utbrett 
område, att organisera matleveranserna kräver ekonomiska-, logistiska- och 
personalresurser som inte finns.    

 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 2/ 19.08.2020  Lagförslag distansundervisning. 
 Bilaga 3/ 19.08.2020  Betänkande distansundervisning 
 Bilaga 4/ 19.08.2020  Lagförslag distansundervisning 
 _____________________ 
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§ 35 BEGÄRAN OM YTTRANDE OM ANPASSNING AV LANDSKAPSANDELSSYSTE-
MET 

 

FST § 35 
19.08.2020 Ålands landskapsregering har den 10.07.2020 begärt in yttrande om lagförsla-

get om anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning inom social-
vården samt barnomsorg och grundskola. Yttrandet skall vara landskapsrege-
ringen tillhanda senast 30.09.2020. 

 
 
 Yttrandet från Nåhd beaktar kap 3 Kostnadsbaserade landskapsandelar inom 

utbildningsverksamheten.  
  
 § 8b Landskapsandelar för barnomsorgen 
 Nya LL om barnomsorg och grundskola medför ökade kostnader för bl.a.  

- Avgiftsfri förundervisning 
- Tillfällig barnomsorg 
- Elevhälsotjänster skall omfatta även barnomsorgen 
- Stödundervisning i svenska. 
Enligt förslaget skall detta ersättas med en höjning av landskapsandelen från 
12,5 till 14,3 % vilket är bra för att ersätta avgiftsfri förundervisning, tillfällig 
barnomsorg och elevhälsan. Däremot är det av största vikt att ersättningen för 
stödundervisningen i svenska ersätts direkt till de daghem som har behov, lik-
nande system som föreslås för skolans förberedande undervisning eftersom 
behovet av stödåtgärderna varierar mycket. 
 
§ 11a Landskapsandel för förberedande undervisning 
Bra att kostnadsersättningen betalas till de kommuner som har behov. Beräk-
ningen av normkostnaderna måste ta i beaktande de olika kommunernas olika 
förutsättningar samt att lärarna är anställda på årsbasis och inte som timlä-
rare.  

 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar ovanstående syn-

punkter från skoldirektören och meddelar dessa till landskapsregeringen.  
 
 

Beslut: Enligt förslag.  
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 5/ 19.08.2020  Remissbrev landskapsandelssystemet 
 Bilaga 6/ 19.08.2020  Remiss landskapsandelssystemet 
 Bilaga 7/ 19.08.2020  Förslag till förändringar i landskapsandelar
  _____________________ 
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§ 36 REMISSBEGÄRAN FÖRVERKLIGANDE AV GRUNDSKOLEUNDERVISNING FÖR 
PERSONER SOM INTE FULLGJORT LÄROPLIKTEN- MELLANPAPPORT 

 

FST § 36 
19.08.2020 Ålands landskapsregering har den 08.06.2020 begärt in synpunkter på för-

verkligande av en grundskoleundervisning för personer som inte fullgjort läro-
plikten – mellanrapport. Yttranden skall var landskapsregeringen tillhanda 
inom augusti 2020. 

 
  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar skoldirektörens ytt-

rande, bilaga 10.  
 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 8/ 19.08.2020  Remissbrev 136 U2 8.6.2020. 
 Bilaga 9/ 19.08.2020  Mellanrapport  
 Bilaga 10/ 19.08.2020  Nåhd:s yttrande ”Grundskoleundervisning för 

personer som inte fullgjort läroplikten” 
 _____________________ 
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§ 37 SYNPUNKTER PÅ NY FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 

 

FST § 37 
19.08.2020 Ålands landskapsregering har den 10.06.2020 begärt in synpunkter på ny för-

ordning om barnomsorg och grundskola. Yttranden skall var landskapsrege-
ringen tillhanda senast 31 augusti 2020. 

 
Förarbetet till förordningsförslaget grundar sig på den nya landskapslagen 
(2020:32) om barnomsorg och grundskola som antogs av Lagtinget den 27 
september 2019 och som träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt upphävs 
barnomsorgslagen (2011/86) för landskapet Åland och grundskolelagen 
(1995:18) för landskapet Åland. 
 
Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller förordningsfullmak-
ter i drygt 20 paragrafer, många med betydande ekonomiska konsekvenser för 
kommunerna. Förordningen kommer senare under året att kompletteras med 
närmare bestämmelser om grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. 
 

 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar skoldirektörens ytt-

rande, bilaga 13.  
 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 11/ 19.08.2020  Remissbrev förordning 
 Bilaga 12/ 19.08.2020  Förordning 
 Bilaga 13/ 19.08.2020  Nåhd:s yttrande ”Förordning om barnomsorg 

och grundskola” 
 _____________________ 
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§ 38 GETA KOMMUNS FÖRFRÅGAN OM KÖP AV TJÄNST GÄLLANDE LÖNERÄK-
NINGSFUNKTIONEN 

 

FST § 38 
19.08.2020 Geta kommun har skickat förfrågan till 5 kommuner och kommunalförbund, 

bl.a. Nåhd, med förfrågan om att köpa tjänster gällande löneräkningsfunkt-
ionen samt en viss personaladministration. Löneräkningsfunktionen beräknas 
till 35-40% arbetstid. 

 
 Ekonomichefen och byråsekreteraren har gått igenom Geta kommuns perso-

nallista 2019 samt utbetalningar av hemvårdsstöd och konstaterar att 35-40% 
arbetsinsats krävs. Nåhd kan inte åta sig uppgiften med dagens inrättade 
tjänster och arbetsavtal.  

 
  
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen konstaterar att Nåhd inte i dags-

läget kan erbjuda Geta kommun löneräkningstjänster.  
 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
  
 
_____________________ 

  
 Bilaga 14/ 19.08.2020  Förfrågan Geta 
 _____________________ 
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§ 39 DELGIVNINGAR 

 

FST § 39 
19.08.2020 Förbundsstyrelsen för kännedom meddelas följande: 
 
 ÅLR Beslut 139 U2, 16.06.2020 Enkät om vårdnadshavarnas uppfattningar 

om distansundervisningen under undantagstillståndet pga. Corvid19 
  
 Budgetuppföljning, kvartal II 
  
 Information från arbetsgruppen för renovering av GHS ute- och innemiljö  
 
 Information budgetarbete 2021 
 
 

 
 
 
Mötet avslutas kl. 17.40. 
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§ 40 GEMENSAM ORGANISATION AV BARNOMSORGS- OCH GRUNDSKOLE- 
 PSYKOLOGER  
 
FST § 23 
27.05.2020 Frågan om gemensam organisation för skolpsykologerna har varit aktuell genom åren.  
 

I september 2019 presenterades en utredning som gjordes av Lighthouse (Sandra Rasmus-
sen) på uppdrag av Ålands landskapsregering. Utredningen visar tydligt på behovet av en ge-
mensam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologerna.  
 
 
Utifrån utredningen föreslås Mariehamn bli huvudman för organisationen och bildningschefen i 
Mariehamn har tagit fram förslag till organisation, budget och samarbetsavtal.  
 
NÅHD har två skolpsykologtjänster inrättade, liksom SÅHD och Mariehamn. Tanken är att 
dessa tjänster sammanförs under en gemensam organisation där kostnaderna fördelas enligt 
kommunernas barn- och elevantal i åldern 0-15 år.  
 
Psykologerna fattar inga beslut utan dessa blir kvar på varje kommuns föredragande i barn-
omsorgs- och skolfrågor i respektive organ. 
 
Ålands landskapsregering har i budget 2020 avsatt 30 000 € för genomförandet en gemensam 
organisation, dels till ett gemensamt journalföringssystem för psykologerna och en verksam-
hetsutvecklare för uppbyggnad av organisationen. För att nyttja dessa pengar har en plan för 
förverkligande tagits fram och beslut om ingående av avtal bör fattas inom augusti 2020. 
 
 
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till en gemensam organisation 
för skolpsykologerna och omfattar förslaget till avtal för gemensam barnomsorgs- och skolpsy-
kologorganisation under Mariehamns stad och ger skoldirektören i uppgift att underteckna 
samarbetsavtalet. Ärendet delges medlemskommunerna.  
 
 
Beslut: Förbundsstyrelsen är positiva till förslaget och ser fram emot ett fullständigt avtal som 
inkluderar kostnadsfördelningen innan förbundsstyrelsen fattar beslutet om att teckna avtal.  
 

 
 

FST § 40 
19.08.2020 Bildningsnämnden i Mariehamns stad har den 27.5.2020 åtagit sig att vara hu-

vudman för samordningen av skolpsykolog. 
 

Ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram där bildningsnämnden i Marie-
hamn föreslås bli huvudman för de sex psykologerna och den gemensamma 
organisationen, se bilaga 15. 
 
En budget för 2021 och kostnadsfördelning har tagits fram för att visa på kom-
munernas kostnader vid full bemanning, se bilaga 16. Kostnaden för den nya 
organisationen fördelas utgående från elevantalet i åldern 7-15 år i respektive 
kommun och halva antalet av barn i åldern 0-6 år, eftersom psykologerna ska 
arbeta även inom barnomsorgen. Psykologernas arbete ska fokuseras på för-
skolebarnens och elevernas inlärning och problematik som kan uppstå i peda-
gogiska sammanhang.  
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Antalet barn och elever som ligger till grund för fördelningen tas från ÅSUBs 
befolkningsstatistik. Vid en jämförelse med NÅHDs medlemskommuners kost-
nader för skolpsykologtjänster i budget 2020 kan konstateras att kostnaderna 
kommer att minska för 2021. 

 
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till en gemen-
sam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologerna och omfattar försla-
get till samarbetsavtal fr.o.m. 1.1.2021. Samtidigt godkänns den budget som 
är framtagen för köp av gemensamma barnomsorgs- och skolpsykologtjänster 
från Mariehamns stad för år 2021. Skoldirektören befullmäktigas att under-
teckna samarbetsavtalet. Beslutet delges NÅHDs medlemskommuner. 
 
 
Beslut: Enlig förslag.  
 
 
 
____________________ 
 

 Bilaga 15/ 19.08.2020  Samarbetsavtal psykologer 
 Bilaga 16/ 19.08.2020  Förslag till budget 2021 och kostnadsfördelning  
 Bilaga 17/ 19.08.2020  Kostnadsfördelning 
 _____________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVSINING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslu-
tet. 
Paragrafer: §§  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 
 
Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyl-
dighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.     
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Förbundsstyrelsen för NÅHD 
Stornäsvägen 40 B 3 
22410 Godby 
 
Paragrafer: §§  
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått 
del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I var-
dera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandes innehåll 
 
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställt det. 
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KOMMUNALBESVÄR 

 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anled-
ning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-
telseyrkandet. 
 
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas 
genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses 
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 


