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Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

16 (25) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna motioner 
2013-2015 daterad den 2 september 2015. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bilagt denna skrivelse förns en redovisning per den 2 september 2015 av verkställigheten av 
inkomna motioner 2013-2015 samt en uppföljning gällande handläggningen av desamma. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Anders Andersson 
Kanslichef 
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Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 2013-2015 
Rapport per den 2 september 2015 

Datum § Motion 

2013-12-12 88 Uppsättning av skylt på Garhytteskolan 

Undersökning gällande familjers behov av barnomsorg 

2014-02-13 18 
på kvällar, nätter och helger samt förslag till 
försöksverksarnhet med utökade öppettider inom 
barnomsorgen. 

2014-10-23 68 Stöd till föreningen Kopparbergare utan Gränser 

2014-10-23 71 
Utredning av förbättringsåtgärder av kommunens 
arbete för att uppnå en hbtq-certifiering 

2014-12-11 115 Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare 

Förbättring av trafiksäkerheten mellan Fasegatan och 
2015-04-18 27 Ljusnarsbergs kyrka 

2015-04-18 28 Ökad bemanning inom fritidshemsverksamheten 

2015-06-10 62 Räcke vid Loftboden 

Ansvar 

Bildnings-
chef 

Bildnings-
chef 

Kommun-
chef 

Personal-
chef 

Bildnings-
chef 

Kommun-
chef 

Bildnings-
chef 

Fastighets-
chef 

Lägesrapport Avslutat Planerad § 
uppdrag tidpunkt 

Beredning pågår och 
intensifieras då fastighets- Under 2015 
chefstjänsten tillsatts. 

Beredning pågår. Under 2015 

Beredning har inletts. Under 2015 

Kommun-

X 
fullmäktige 

den 56 

10 juni 2015 
Beredningen nyligen 

Under 2015 inledd. 
Motionen översänd till 
bergslagens miljö- och Under 2015 
byggförvaltning 
Yttrande beräknas antas 
vid kommunfullmäktige Under 2015 
den 22 oktober 2015 

Beredning har inletts. Under 2015 


