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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Carin Runeson (S), ordförande 
John Andersson (S), 1:e vice ordförande 
Fredrik Rönning (S) 
Lotta Gunnarsson (M) 
Johan Persson (SD) 
Ingemar Hellström (S) 
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Gertrud Jernberg-Zernig (M) 
Jerry Jäger (SD) 
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Vanja Larsson (V) 
Åsa Engberg (S) 
Karin Winqvist (M) 
Pia Johansson (SD) 
Kalle Johansson (S) 
Calle Morgården (MP) 
Monica Forsgren (S) 
Hans Jansson (S) 
Kerstin Ernebrink (S) 
Birgitta Ericsson-Granqvist (M) 
Jan Tholerus (C) 
Michaela Söderlund (S) 
Håkan Svensson (S) 
Per Erik Hellström (SD) 
Maria Söderlund (S) 
Joacim Lundgren (S) 

Tjänstgörande ersättare Solweig Nyrede (S) 
Monica Georgsson (S) 
Annika Lönnström (V)§§ 30-33 
Kjell Andersson (V) §§ 31-45 
Jan Gustavsson (C) 
Helena Giliusson (M) 
Torsten Åslund (L) 
Andreas Edvardsson (SD) 

 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Kerstin Söderlund, kommunchef 
Annelie Johansson, koncernekonomichef 
Mona Hyttsten, sekreterare 

Övriga Leif Nilsson, kommunrevisionen 
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§ 30 Dnr 41176  

Inledning 

- Ordförande Carin Runeson delar ut prestationsmedalj i silver till  
Krister Broström som vunnit SM-guld i parabowling. 

- VD Rickard Qvarfort, OVAKO AB informerar om företagets 
verksamhet.  

_____ 
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§ 31 Dnr 2019/00136  

Ekonomisk redovisning samt budgetuppföljning 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ekonomiska redovisningen godkänns.  
2. Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp 

familje- och utbildningsnämndens arbete med åtgärder för att minska 
underskottet inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder ska vidtas 
med hänsyn till verksamhetens kvalitet.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser. 

Följande prognoser redovisas: 
Kommunstyrelsen -3,2 mkr 
Familje- och utbildningsförvaltningen -7,2 mkr 
Omsorgsnämnden -2,0 mkr 
Kulturnämnden inom budget 
Miljö- och byggnadsnämnden inom budget 
VBU inom budget 
Bärkehus AB inom budget 
Smedjebacken Energi AB inom budget 
Barken Vatten & Återvinning AB inom budget 
WBAB inom budget 
Kommunrevisionen inom budget 

_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 67 
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§ 32 Dnr 2019/00256  

Preliminär budget 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
Preliminära budgetramar för 2020 fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Nämnderna har, utifrån den av kommunfullmäktige beslutade planen för 
2020, inkommit med behov av resurser för verksamheterna kommande året. 
Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag på ekonomiska 
ramar för budget 2020. 

RESULTATBUDGET (tkr)   

  2020 

Revision -890 

Kommunstyrelsen  -76 715 
KS Ledning och stöd -34 565 

KS Samhällsbyggnad -36 150 
KS Förfogandemedel -6 000 

Kulturnämnden -10 545 
Miljö- o Byggnadsnämnden -8 635 

Familje- och Utbildningsn.  -235 485 
Barn och skolverksamhet -201 730 

IFO -33 755 
Kulturskolan -3 025 

Omsorgsnämnden -196 080 
Överförmyndarnämnden -1 195 

VBU -58 325 
S:a verksamhetskostnader -590 895 

Avskrivningar -18 500 
Pensioner -13 300 

Nettokostnader -622 695 
Skatter o statsbidrag 643 795 

Finansiella kostnader -4 000 

Finansiella intäkter 2 500 

Årets resultat 19 600 
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Verksamhetsförstärkningar utöver 
uppräkning 2020 

Nämnd/ 
Styrelse 

LSS Serviceboende 2 900 ON 

Förskoleutbyggnad 2 500 FUN 

      

Tillfälliga tilläggsanslag 2020   

Underhåll gator- och vägar 4 000 KS SB 

Individ- och familjeomsorg 3 000 FUN 

Miljöprojekt 300 MBN 
 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Gertrud Jernberg-Zernig (M), 
Karin Winqvist (M), Jan Tholerus (C), Monica Forsgren (S), 
Göran Engström (C), Torsten Åslund (L) och Vanja Larsson (V)  
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Johan Persson (SD) och Pia Johansson (SD) yrkar tillskott till familje- och 
utbildningsnämndens budget med 2,5 mkr, omsorgsnämnden med 2 mkr 
samt kulturnämnden med 500 tkr.  
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Sverigedemokraternas 
förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt 
Sverigedemokraternas förslag.  
Vid voteringen avges 29 ja-röster och 5 nej-röster enligt särskild 
voteringslista. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD), Pia Johansson (SD),  
Jerry Jäger (SD), Per-Erik Hellström (SD) och Andreas Edvardsson (SD).   
_____ 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2019-05-21 § 42 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 65 
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§ 33 Dnr 2019/00257  

Justering ramar budget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
I budget 2019 flyttas posten VBU volymförändringar om 2 840 000 kr till 
kommunstyrelsens integrationsavdelning.  

Ärendebeskrivning 
När budgeten för 2019 och plan för 2020-2021 antogs i kommunfullmäktige 
2018-11-26, § 78, fanns en rad i resultaträkningen som benämndes VBU 
volymförändringar. Tanken med den posten var att kompensera VBU för 
kostnader för utbildning i svenska för invandrare och utbildningskostnader 
för kommunplacerade gymnasieelever, men hur den kompensationen skulle 
se ut var inte klar när budgeten antogs.  
Hemkommun ersätter VBU för utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
med ett engångsbelopp per elev vid utbildningens start. Efter diskussioner 
med medlemskommunerna så föreslås ersättningsnivån uppgå till 45 000 kr 
per elev för 2019. Vidare föreslår VBU att ersättningen ska räknas upp varje 
år från och med den 1 januari med samma uppräkningsfaktor som 
schablonersättningen för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 
personer. Utbildningskostnader för asylsökande elever på gymnasiet ersätts 
av Migrationsverket. Ersättningen betalas ut så länge eleven är asylsökande 
och går en gymnasieutbildning, men upphör när Migrationsverket fattar 
beslut i asylärendet. Om uppehållstillstånd beviljas blir eleven 
kommunplacerad. Om placering sker i Smedjebackens kommun och eleven 
fortsätter sin utbildning på VBU, övertar kommunen ansvaret för 
utbildningskostnaderna. Efter diskussioner mellan VBU och 
medlemskommunerna föreslås att hemkommunen ersätter VBU med 50 % 
av schablonersättningen från Migrationsverket. Samhällsbyggnadsutskottet 
beslutade 2019-01-22, § 10 om ersättningar till VBU utöver medlemsbidrag 
enligt ovan samt att medel för ändamålet ska belasta 
integrationsavdelningens budget.  
För att kostnadsposten i resultaträkningen i budget 2019 och plan 2020-2021 
ska användas till det som avsågs bör kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att flytta 2 840 000 kr från VBU volymförändringar till 
kommunstyrelsens integrationsavdelning. 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(25) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 69 
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§ 34 Dnr 2019/00264  

Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål fastställs. 
2. En översyn av indikatorer för att följa upp de övergripande målen görs 

i samband med beredning av ärendet ”Mål och budget 2020, plan 2021 
och 2022”.  

Ärendebeskrivning 
Kommunens övergripande styrdokument ”Mål och budget år 1, plan år 2  
och 3” ska revideras inför varje nytt budgetår. I Smedjebackens kommun 
fastställer kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november varje år 
innehållet i kommande planperiod. 
Förvaltningen har inför år 2020 gjort en översyn av nuvarande struktur 
avseende övergripande mål och indikatorer och föreslår vissa mindre 
förändringar. Avsikten är att formulera målen i tre perspektiv; hållbarhet, 
utveckling och effektivitet. Målen har till viss del fått förenklade rubriker. 
Målet Bra och effektiv kommunal service har delats i två mål; Bra ekonomi 
och Bra verksamhet och lagts under effektivitetsperspektivet.  
Förslag till reviderad struktur: 

Hållbarhet 
En kommun för alla 
Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett 
gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. 
Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska 
främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska 
erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.  

En ekokommun i framkant 
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av  
vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga 
transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala 
bolagen ska vara goda miljöförebilder. 
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Utveckling 
Hög sysselsättning 
Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög 
sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja 
fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler 
branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra 
grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att 
skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och 
entreprenörskap ska uppmuntras. 

Attraktivt boende 
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska 
förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära 
lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska 
användas för att öka attraktiviteten. 

Effektivitet 
Bra ekonomi 
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en 
ekonomi som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller 
förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.  

Bra verksamhet 
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. 
Smedjebackens kommun ska ligga bland de 100 bästa kommunerna i 
Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätningar. Verksamheten ska 
utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag. 

Yrkanden 
Hans Jansson (S), Göran Engström (C) och Helena Andersson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Johan Persson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD), Pia Johansson (SD), Jerry 
Jäger (SD), Per-Erik Hellström (SD) och Andreas Edvardsson (SD).    
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Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 70 
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§ 35 Dnr 2018/00291  

Motion - Attraktiv hemtjänst genom införande av 
valfrihetssystem enlig LOV 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 
Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström (C) har lämnat in en motion med 
yrkan att det ska införas valfrihetssystem inom hemtjänsten i Smedjebackens 
kommun, enligt LOV (lagen om valfrihet). 
I motionen framförs att man genom valfrihetssystem kan uppmuntra till att 
offentligt finansierade verksamheter utförs av andra och på så sätt stimulerar 
näringslivet i kommunen och samtidigt ger kvinnor en ökad möjlighet till 
eget företagande. 
Kommunfullmäktige remitterade 2018-06-18 motionen till omsorgsnämnden 
för yttrande.  
Omsorgschef Elisabet Zimmer har till omsorgsnämnden upprättat  
ett motionssvar som redovisas i omsorgsnämndens protokollsutdrag. 
Omsorgsnämnden beslutade 2019-05-08 § 54 att motionen anses besvarad 
samt överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Monica Forsgren (S), Lena Ludvigsson-Olafsen (S), Helena Andersson (S), 
Ingemar Hellström (S), Fredrik Rönning (S) och Vanja Larsson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Lotta Gunnarsson (M), Johan Persson (SD), Göran Engström (C) och  
Pia Johansson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lotta Gunnarsson (M), Karin Winqvist (M), 
Birgitta Eriksson-Granqvist (M), Gertrud Jernberg-Zernig (M),  
Göran Engström (C), Jan Tholerus (C) och Jan Gustavsson (C).            

_____ 
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Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse daterad 2018-05-15  

Omsorgsnämnden 2019-05-08 § 54 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 71 
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§ 36 Dnr 2018/00523  

Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för fastigheterna Timmermannen 1, 2, 3, 4 antas.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-04-17 § 35 att överlämna 
planförslag för kvarteret Timmermannen till kommunfullmäktige för 
antagande.  
Detaljplan för kvarteret Timmermannen antogs av kommunfullmäktige 
2017-12-18. Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av 
byggbar mark i centrala Smedjebacken.  
Med den nya detaljplanen skapas förutsättningar för att kunna bebygga och 
nyttja kvarteret på ett mer flexibelt sätt då byggrätten utökas samt u-området 
justeras efter befintliga markledningar.  
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 25 februari – 18 mars 
2019. Inga synpunkter på planförslaget har kommit in under gransknings-
tiden. 

Yrkanden 
Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling 
Planbeskrivning 

Granskningsredogörelse 
Plankarta 
Miljö- och byggnadsnämnden 2109-04-17 § 35 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-21 § 50 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 72 
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§ 37 Dnr 2019/00092  

Om- och tillbyggnad personallokaler Frejgatan  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt 

förslaget. 
2. Finansiering sker genom att 4 mkr reserveras i investeringsbudget  

för 2020.  

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har tillsammans med ansvarig för Bärkehus samt WBAB 
gått igenom behov av lokalförändringar för verksamheten i nuvarande 
lokaler på Frejgatan 5 och åtgärder anses nödvändiga för att för Bärkehus 
räkning samla och effektivisera personalbemanningen och 
personalutrymmen på kort och lång sikt.  
Tekniska kontoret har tagit fram följande förslag: 
Tillbyggnad med total yta på ca 83 m2 fördelat på matrum/pentry och 
kontor. 
Omfördelning lokalytor i befintlig del med WBAB som kräver mindre 
lokalanpassningar 
Iordningställande av utomhusmiljön med P-platser, carportar samt 
upplagsytor för material, fördelas mellan WBAB samt Bärkehus. 
Beräknad totalkostnad är 3 800 000 kr exklusive mervärdesskatt. 
Finansiering finns inte i sin helhet med innevarande års investeringsmedel.   

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 

Ritning 
Samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-21 § 51 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 73 
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§ 38 Dnr 2018/00568  

Revidering kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om reglemente för kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 17 december 2018 § 109.  
I samband med beredning av reviderade styrdokument för kommunens 
krishantering uppmärksammades att skrivningen i kommunstyrelsens 
reglemente § 12 inte överensstämde med förslaget till reviderat reglemente 
för krisledningsnämnd.  
Kommunstyrelsens reglemente § 12 har reviderats med förslag till ny 
skrivning så att det tydligt framgår att det är kommunstyrelsens arbetsutskott 
som utgör kommunens krisledningsnämnd. 

Yrkanden 
Helena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 2019-05-07 § 58 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2019/00211  

Reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för krisledningsnämnden fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (6 kap. 44 § kommunallag)  
för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser i lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544). Detta reglemente utgör 
styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid 
extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap ska detta reglemente 
inte tillämpas.  
Krisledningsnämnden får, i samband med extraordinär händelse, inom ramen 
för detta reglemente, överta beslutsrätt från övriga nämnder, i den omfattning 
som är nödvändig med hänsyn till just denna extraordinära händelses 
omfattning och art.  
Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas 
avseende till exempel valbarhet, sammanträden, jäv, delegation, 
omröstningsregler. 

Yrkanden 
Helena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledning 
Arbetsutskottet 2019-04-23 § 38 

Kommunstyrelsen 2019-05-07 § 59 
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§ 40 Dnr 2019/00255  

Motion - Införande av förslagslåda samt digitalisering 
av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.     

Ärendebeskrivning 
Linus Karlén, Centerpartiet har lämnat in en motionsskrivelse med förslag 

- att Smedjebackens kommun inför en förslagslåda som ett komplement 
till de nuvarande medborgarförslagen, samt  

- att Smedjebackens kommun möjliggör för kommuninvånarna att även 
lämna in medborgarförslag digitalt.     

_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse inkommen 2019-05-09  
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§ 41 Dnr 2019/00045  

Val av nämndemän 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Som nämndemän till Falu Tingsrätt utses: 
Frank Norgren, Kaplansgatan 13, 777 30 Smedjebacken 
Michaela Söderlund, Dalavägen 4, 77760 Söderbärke 
Åsa Engberg, Strandstigen 22, 771 90 Ludvika 
Birgitta Bolin, Länsmansgatan 5, 777 31 Smedjebacken 
Jerry Jäger, Bornvägen 2, 771 90 Ludvika 
Jan Gustavsson, Bergsmansvägen 83, 777 93 Söderbärke       

Ärendebeskrivning 
Val av nämndemän sker året efter de allmänna valen. Det beslutet togs 
främst för att markera att uppdraget som nämndeman inte är ett partipolitiskt 
uppdrag (SFS 2014:904).  

Val av nämndemän ska ske under 2019 för mandatperioden 2020-2023.  
Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun ska utse 6 nämndemän till 
Falu Tingsrätt.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Tingsrätt angående val av nämndemän 2019  
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§ 42 Dnr 2019/00300  

Avsägelse som ersättare i familje- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Som ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses  

Louise Nilsson (S).     

Ärendebeskrivning 
Från Carina Ludvigsson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som 
ersättare i familje- och utbildningsnämnden.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inlämnad 2019-05-29  
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§ 43 Dnr 2019/00294  

Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt ersättare i Bärkehus AB, 
SEAB och SENAB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Begäran om att utse ny ledamot i kommunfullmäktige skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna.  
3. Som ny ledamot i kommunstyrelsen utses Pia Johansson (SD). 
4. Som ny ersättare i Bärkehus AB, Smedjebacken Energi AB och 

Smedjebacken Energi Nät AB utses Jerry Jäger (SD).    

Ärendebeskrivning 
Från Tobias Johansson (SD) föreligger avsägelse från uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ersättare i 
Bärkehus AB, Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inlämnad 2019-05-28  
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§ 44 Dnr 2019/00090  

Delgivningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 
- Omsorgsnämndens beslut 2019-05-08 gällande rapportering av icke 

verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS 
avseende kvartal 1 2019. 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-08 gällande 
rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 
kvartal 1 2019 IFO. 

- Revisionsrapport och revisionsberättelse 2018 från revisionen för 
Västerbergslagens utbildningsförbund, VUB. 

- Uttalande från Synskadades Riksförbund – Färdtjänst för alla, 
delaktighet för alla.     

_____ 
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§ 45 Dnr 41177  

Avslutning 

Ordförande Carin Runeson tackar kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare för vårterminen 2019 och önskar samtliga en trevlig sommar. 

Vice ordförande John Andersson tillönskar ordförande detsamma.  
_____ 

 
 


