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§ 1 

Presentation av kommunens medarbetarundersökning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Kerstin Söderlund presenterar resultatet från kommunens 
medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2019. 
Undersökningen visar på ett bra resultat, men det finns även 
förbättringsområden att jobba vidare med inom respektive förvaltning.       
_____ 
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§ 2 Dnr 2020/00086  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen tas emot och läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om kommunens samlade resultat 
för 2019 som visar ett plusresultat på 24,5 mkr. Resultatet är 6,4 mkr bättre 
än budget. 
Respektive nämnds- och styrelseordförande informerar om årsbokslut 2019.  
För januari och februari finns ingen uppföljning att rapportera.      

_____ 
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§ 3 Dnr 2019/00584  

Allégården och optionsavtal 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Smedjebackens kommun påkallar option till Svenskt Fastighetskapital AB 
och SFK Kommunfastigheter AB om att per den 2021-03-31 förvärva 
andelarna i förvaltningsbolaget Backsmedjan KB enligt i optionsavtalet 
fastställd köpeskilling om 44 948 557 kronor.      

Ärendebeskrivning 
Nuvarande ägare av Allégården är Backsmedjan KB som i sin tur ägs av 
Svenskt Fastighetskapital AB och SFK Kommunfastigheter AB. Kommunen 
tecknade 2007 ett finansiellt hyresleasingavtal som innebär att kommunen 
betalar ränte- och amorteringskostnad till ägaren.  
Smedjebackens kommun har genom ett optionsavtal möjlighet att förvärva 
andelarna i Backsmedjan KB och i och med detta ta över ägandet av 
Allégården från och med 2021-03-31. Köpeskillingen för andelarna är enligt 
optionsavtalet fastställd till 44 948 557 kronor. Optionen måste påkallas 
senast den 31 mars 2020.  
Ovanstående köpeskilling är beräknad utifrån den amortering som gjorts 
hittills från ursprungliga 60 mkr till dagens cirka 45 mkr. Vid hyresavtalets 
utgång 2032 har en amortering gjorts ner till 6 mkr, men någon köpeskilling 
när hyresavtalet löper ut 2032 är inte förhandlad. Ett köp innebär ingen 
väsentlig förändring i kommunens balansräkning. Det som idag är beräknat 
som skuld finansiell leasing på 45 mkr blir i stället en låneskuld på 
motsvarande belopp då finansiering förväntas ske genom upplåning. 
Ett förvärv innebär att kommunen kommer att ha externa hyresgäster. Idag 
hyr Region Dalarna ca 1/3 av fastigheten för vårdcentral och folktandvård. 
Kommunen övertar befintligt hyreskontrakt vid köpet, men förhandlingar 
kommer att påkallas för att få till nya hyresavtal. 
Ett köp innebär också att man följer principen att i första hand äga sina 
lokaler som man har verksamhet i. 

Yrkanden 
Thomas Björnhager (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.      
_____ 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-01-28 § 5 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 2 
Kommunstyrelsen 2020-02-18 § 23            
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§ 4 Dnr 2019/00470  

Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicyn antas enligt upprättat förslag.       

Ärendebeskrivning 
Koncernekonomichefen har upprättat förslag till finanspolicy för 
kommunkoncernen. 
Finanspolicyn syftar till att klargöra hur finansiell verksamhet ska bedrivas 
och finansiella risker hanteras av kommunen och de kommunala bolagen. 

Yrkanden 
Solweig Nyrede (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

_____ 

Beslutsunderlag 
Finanspolicy med finansrapport 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2020-01-28 § 9 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 5      
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§ 5 Dnr 2019/00092  

Investering om-/tillbyggnad personallokaler Frejgatan  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Investeringsbudgeten för 2020 utsökas med 4 miljoner kronor för  

om- och tillbyggnad av personallokaler vid Frejgatan. 
2. Om utfall för årets investeringsram på 35,5 miljoner ser ut att 

överstigas ska detta omgående anmälas till samhällsbyggnadsutskottet 
för vidare åtgärder och beslut.  

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har tillsammans med ansvariga för Bärkehus samt WBAB 
gått igenom behov av lokalförändringar för verksamheten i nuvarande 
lokaler på Frejgatan 5.  
Bärkehus har behov att samla och effektivisera personalbemanningen och 
personalutrymmen på kort och lång sikt, varför åtgärder anses nödvändiga. 
Gemensamt förslag till om- och utbyggnad har tagits fram till en beräknad 
totalkostnad om 4 miljoner kronor. 
Investeringsutrymme för 2020-2022 är 42,6 mkr, 41,9 mkr och 47,9 mkr. 
Investeringsbudgeten för 2020 och plan 2021-2022 fastställdes av 
kommunfullmäktige i november till 34,4 mkr, 35,6 mkr och 35,2 mkr för 
perioden. Det finns således ett återstående investeringsutrymme där en del  
av detta föreslås användas till om- och tillbyggnad av personallokaler på 
Frejgatan 5. 
Justering av hyror kommer att ske när ny lokalfördelning av befintliga ytor 
samt totalkostnad för investering är färdigställd. 

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag med tillägget "Om utfall för årets 
investeringsram på 35,5 miljoner ser ut att överstigas ska detta omgående 
anmälas till samhällsbyggnadsutskottet för vidare åtgärder och beslut.”      

_____ 
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Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 

Kostnadsberäkning 
Ritningar  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 37 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-28 § 4 
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§ 6 Dnr 2019/00201  

Revidering av riktlinjer för arvode till gode män för 
ensamkommande barn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande 
barn antas.  

Ärendebeskrivning 
Från nämnden för Överförmyndare i samverkan föreligger förslag till 
revidering av riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn. 
Den största förändringen i de reviderade riktlinjerna är att den 
automatiserade arvodesutbetalningen, som infördes 15 i samband med det 
stora antalet ensamkommande barn, föreslås avskaffas. Idag ser situationen 
kring ensamkommande barn annorlunda ut och man ser att det finns fördelar 
med att återgå till den manuella hanteringen av arvoden som tidigare fanns. 
Det kommer att innebära en säkrare och tydligare hantering av arvoden. 

Yrkanden 
Kerstin Ernebrink (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Överförmyndare i samverkan 
Reviderade riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn 

Arbetsutskottet 2020-01-28 § 12 
Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 7 
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§ 7 Dnr 2020/00047  

Omprövning av tidigare beslut om arvode för 
ordförande/vice ordförande i Barken Vatten & 
Återvinning AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arvodesnivån för ordförande/vice ordförande i Barken Vatten & 

Återvinning AB bibehålls med oförändrad nivå; 
 
Ordförande: 
7 %v av inkomstbasbeloppet/månad (10 % tjänstgöringstid) 
 
Vice ordförande: 
3 % av inkomstbasbeloppet/månad (3% tjänstgöringstid) 

2. Arvodena gäller till ordinarie bolagstämma 2023. 

Jäv 
I beslutet deltar inte Ingemar Hellström (S) och Monica Forsgren (S) på 
grund av jäv.      

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 22 att fastställa arvoden 
för ordförande och vice ordförande i Barken Vatten & Återvinning AB. 
Arvodena fastställdes till: 
Ordförande: 7 %v av inkomstbasbeloppet/månad (10 % tjänstgöringstid) 
Vice ordförande: 3 % av inkomstbasbeloppet/månad (3% tjänstgöringstid) 
Kommunfullmäktige beslutade också att en översyn av arvodesnivåerna 
skulle ske inför ordinarie bolagsstämma 2020. 
Den parlamentariskt sammansatta arvodesgruppen beslutade vid 
sammanträde den 21 januari 2020 att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att nuvarande arvodesnivå för ordförande och vice ordförande bibehålls 
under återstoden av mandatperioden. 

Yrkanden 
Carin Runeson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-01-28 § 20 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 17 
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§ 8 Dnr 2019/00564  

Svar på motion (C) om regnbågsflaggan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.     

Ärendebeskrivning 
Linus Karlén (C) har lämnat in en motion om att Smedjebackens kommun 
varje år, i samband med Dala Pride, ska flagga med regnbågsflaggan.  
Kommunfullmäktige har fastställt att kommunen ska vara en kommun för 
alla. Det innebär att vi strävar efter att vara en kommun där alla ska ha 
samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Öppenhet 
och tolerans är viktiga ledord i arbetat med att vara en kommun för alla. 
Kommunfullmäktiges mål stämmer väl överens med motionärens 
beskrivning av det som regnbågsflaggan representerar. 
Smedjebackens kommun har ingen särskild flaggpolicy. Det har varit 
kommunchefens uppgift att ta ställning till flaggning som sker utöver 
fastställda dagar för allmän flaggning i Sverige. Så tas till exempel enskilda 
beslut om flaggning i samband med Finlands självständighetsdag.  
Det finns således inget formellt skäl för att inte flagga i samband med Dala 
Pride, om önskemål finns. 

Yrkanden 
Linus Karlén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
______ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse från Linus Karlén (C)  
Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-01-28 § 18 
Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 12 
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§ 9 Dnr 2019/00400  

Svar på motion (SD) om att införa ett 
kulturarvsstipendium 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-09-16 § 56 att remittera motionsskrivelse 
från Johan Persson (SD) till kulturnämnden för yttrande.  
Sverigedemokraterna yrkar i motionen på införande av ett 
kulturarvsstipendium på 30 000 kr med syfte att förstärka kulturarvets 
fortlevnad. Stipendiet ska kunna sökas av organisationer, föreningar, 
privatpersoner och myndigheter för kulturarvsfrämjande verksamhet och ses 
som ett komplement till existerande kommunala åtgärder.  
Kulturnämnden beslöt 2019-12-20 § 55 att föreslå kommunfullmäktige  
avslå motionen. 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-11-17 beviljar Smedjebackens 
kommun ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet 
som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Årligen 
avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som 
uppfyller grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.  
Fr o m 2019 går det att söka tre olika slags kulturbidrag/-stöd hos 
kulturnämnden: projektstöd, evenemangsstöd och verksamhetsstöd 
(föreningsbidrag). Dessa stöd uppgår sammanlagt till 200 000 kronor. I 
”Riktlinjer för kulturbidrag” finns uppräknat vem som kan ansöka om 
projekt- och evenemangsstöd löpande under året. Där finns även information 
om vem som inte kan söka och för vilken slags verksamhet det inte går att 
söka kommunala kulturbidrag till. Den tredje stödformen, verksamhetsstöd 
eller föreningsbidrag, är ett stöd till stabil kulturverksamhet inom kommunen 
som sträcker sig över hela året. Bidraget kan sökas en gång per år. 
Utöver ovanstående, delar Smedjebackens kommun årligen ut ett kulturpris 
som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla och befrämjande insatser inom 
kulturområdet. Förslag på pristagare ges från allmänheten. Priset har vid ett 
flertal tillfällen gått till personer som varit engagerade i kulturarvsfrågor. 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Johan Persson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Vanja Larsson (V), Göran Engström (C) och Jan Tholerus (C) yrkar bifall  
till kommunstyrelsens förslag.  
Efter framställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och  
Johan Perssons förslag förklarar ordförande att kommunfullmäktige  
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Pia Johansson (SD), Johan Persson (SD),  
Jerry Jäger (SD), Aleksandra Børgesen (SD) och Per-Erik Hellström (SD).  
_____ 

Beslutsunderlag 
Motion om att införa ett kulturarvsstipendium  
Kulturnämnden 2019-12-20 § 55 

Arbetsutskottet 2020-01-28 § 19 
Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 13 
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§ 10 Dnr 2019/00456  

Svar på motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri 
i Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 
Pia Johansson (SD) har inlämnat motionsskrivelse med yrkande att 
tiggeriförbud införs i Smedjebackens kommun och att polisen i de lokala 
ordningsföreskrifterna ges befogenhet att avvisa tiggeri på offentliga platser. 
Vidare yrkas att tiggeriförbud även ska omfatta att uppmana minderåriga att 
tigga samt att tillstånd ska krävas vid så kallad passiv penninginsamling.  
En likartad motion behandlades 2018 (KS2017/00470) och avslogs då med 
motivering att Vellinge kommun som var först i landet att pröva frågan ej 
fått godkänt av länsstyrelsen och förvaltningsrätten i Malmö. 
Ordningslagen (1993:1617) innehåller ett fåtal regler om allmän ordning. 
Behovet av ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala 
ordningsföreskrifter meddelade av kommunen. Sådana föreskrifter kan avse 
vitt skilda frågor, men ett grundläggande krav är att de måste behövas för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får inte heller 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet.  
Detta borde innebära att möjligheten att förbjuda tiggeri kan finnas på 
begränsade områden, där väldigt många människor passerar, till exempel vid 
gallerior etc, där skulle man kunna förbjuda det av ordningsskäl. Om den 
allmänna ordningen störs kan polisen ingripa oavsett om det finns en 
bestämmelse införd i lokala ordningsföreskrifter eller ej, detta med stöd av 
polislagen (§ 13). 
Att införa tillståndskrav för passiv pengainsamling skulle innebära flera 
ärenden som ska hanteras av kommunen och kontrolleras av polisen. 
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom, HFD 2018:75, prövat frågan om 
Vellinge kommun i lokala ordningsföreskrifter kan förbjuda tiggeri på 
offentliga platser. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i sin dom att 
Vellinge kommun har haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar 
som betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot 
ordningslagen. 
I Smedjebackens kommun förefaller ett tiggeriförbud i enlighet med 
motionärens intention inte stå i proportion till de uppgifter gällande tillsyn 
som åläggs lokal polis. 

Yrkanden 
Pia Johansson (SD) och Johan Persson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Vanja Larsson (V) och Göran Engström (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Efter framställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och  
Pia Johanssons förslag förklarar ordförande att kommunfullmäktige  
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Pia Johansson (SD), Johan Persson (SD),  
Jerry Jäger (SD), Aleksandra Børgesen (SD) och Per-Erik Hellström (SD).  
_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse från Pia Johansson (SD) 

Tjänsteskrivelse från kommunchefen och gatuchefen 
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-28 § 7 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 § 14 
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§ 11 Dnr 2020/00097  

Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till familje- och utbildningsnämnden för yttrande.      

Ärendebeskrivning 
Karin Winqvist (M) har lämnat in en motionsskrivelse angående 
sommarskola för feriearbetande ungdomar. 
I motionen yrkas att: 
- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de 

ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte 
har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik eller 
engelska.  

- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild 
utbildning samt ersättning. 

- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet. 
- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut 

tillsammans med handledare.         
_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse daterad 2020-02-14      
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§ 12 Dnr 2020/00111  

Motion (M) - Lika möjligheter för kvinnor och män 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.      

Ärendebeskrivning 
Lotta Gunnarsson (M) och Karin Winqvist (M) har lämnat in en 
motionsskrivelse med yrkande om att Smedjebackens kommun utarbetar en 
jämställdhetsplan för att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering inom alla 
förvaltningar och bolag.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse daterad 2020-02-13  
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§ 13 Dnr 2020/00110  

Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till omsorgsnämnden för yttrande.      

Ärendebeskrivning 
Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om  
att Smedjebackens kommun ska erbjuda unga feriejobb inom omsorgen 
under hela året. Extrajobben ska kunna kombineras med att ungdomarna kan 
genomföra sin ordinarie skolgång.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse daterad 2020-02-10  
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§ 14 Dnr 2020/00096  

Fråga (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
folkhälsoarbetet under 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan och svaret antecknas till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Karin Winqvist (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande  
om vad som gjorts gällande folkhälsa i nämnder och styrelser under 2019. 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S) lämnar följande 
svar på frågan: 
”Smedjebackens kommun har det senaste året tagit ett omtag för att bli ännu 
bättre på att kommunövergripande arbeta med att förbättra folkhälsan. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 5 februari 2019, § 14, att 
forma en ny struktur för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
Förvaltningar och bolag gavs i uppdrag att utse en strategisk representant i 
en koncerngemensam styrgrupp, folkhälsogruppen, för arbetet. 
Ungdomsstrategen fick uppdraget att fungera som sammankallande för 
gruppen. Från mars 2019 har gruppen haft fem träffar. En sammanfattning 
av det första året kommer att lämnas till kommunstyrelsen i mars. 
I nämndernas/styrelsernas verksamhetsberättelser för 2019 går det att 
fördjupa sig mer i de områden som varit i fokus för det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet i respektive förvaltning/bolag. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i december 2019 om en 
styrgrupp för social hållbarhet. Styrgruppen utgörs av tre rådsfunktioner, där 
folkhälsorådet är en av dessa tre. Syftet med rådet är att tillsammans med 
externa aktörer samverka kring hela området social hållbarhet, vilket har 
bäring på arbetet med Agenda 2030.”    

_____ 

Beslutsunderlag 
Fråga från Karin Winqvist (M)      
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§ 15 Dnr 2020/00082  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Lars Persson (S) utses till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
3. Christian Hörnicke (S) utses till ny ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.          

Ärendebeskrivning 
Kjell Eriksson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden.       

_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inlämnad 2020-02-06      
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§ 16 Dnr 2020/00081  

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns.     
2. Johan Persson (SD) utses som ny ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.      

Ärendebeskrivning 
Jerry Jäger (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden.        
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inlämnad 2020-02-06     
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr 2020/00119  

Avsägelse ledamot kommunfullmäktige och ledamot 
VBU (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Hos Länsstyrelsen Dalarna hemställa om ny sammanräkning för att 

utse ledamot i kommunfullmäktige. 
3. Ledamot Monica Forsgren (S) utses till ny vice ordförande i 

direktionen för VBU. 
4. Ingemar Hellström (S) utses till ny ledamot i direktionen för VBU. 

5. Michaela Söderlund (S) utses till ny ersättare i direktionen för VBU.       

Ärendebeskrivning 
Håkan Svensson (S) har lämnat in avsägelse från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ledamot tillika vice ordförande i direktionen för 
VBU.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen 2020-02-19     
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§ 18 Dnr 2020/00085  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen tas emot och läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 
Rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap 1 § SoL  
3 kvartalet 2019 IFO.       
_____ 

 
 


