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      ARBETSMATERIAL!!!!!!! 

Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2020 

Rapport per den 5 oktober 2020 
 

Allmänna utskottet 
Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut Ansvarig tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge 
Status 

1 

2015-12-09 114 

Utreda konsekvenserna av 

övertagande av 

lokalvårdsverksamheten från 

Bergslagens kommunalteknik 

Kommunchef 
Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 52 
Verkställt 

2 

2016-12-08 127 

Utreda ofrivilliga deltid, 

förekomsten av delade turer samt 

intresset på de kommunala 

arbetsplatserna för att förändra 

arbetssätt, schemaläggning med 

mera. 

HR-generalist 

Kommunfullmäktige 

2020-09-17 § 87 

 

Verkställt 

3 

2016-12-08 127 

Utveckla verksamhets- och 

ekonomiuppföljningarna inom 

allmännyttan 

Fastighetschef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

28 oktober 2020. 

Verkställt men 

ej 

återrapporterat 

4 

2016-12-08 127 

Redovisa åtgärder som har vidtagits 

för att minska matsvinnet i enlighet 

med Avfallsplanen. 

Kostchef Pågår Ej verkställt 

5 

2016-12-08 127 

Utreda råvarukostnaderna i 

jämförelse med andra kommuner i 

syfte att utröna utrymmet för inköp 

Kostchef Pågår Ej verkställt 

6 

2017-12-12 90 

Kartläggning av områden och 

uppgifter där kommunen bör söka 

samverkan med andra kommuner. 

Kommunledningsgruppen 
Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 53 
Verkställt 

  



2 
 

 

Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut Ansvarig tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge 
Status 

7 
2017-12-12 90 

Framtagande av 

digitaliseringsstrategi. 
Kommunchef 

Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 51 
Verkställt 

8 

2017-12-12 90 

Utarbeta policy för den 

allmännyttiga bostads-

verksamheten med syfte att 

förebygga och förhindra våld i 

nära relationer. 

Fastighetschef 
Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 48 
Verkställt 

9 

2017-12-12 90 

Redovisning på hur varje enhet i 

kommunen aktivt och konkret 

arbetar med ett respektfullt 

bemötande mellan individer i 

enlighet med kommunens 

värdegrund. 

Kommunchef 
Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 54 
Verkställt 

10 

2018-12-13 80 

Utreda allmännyttans 

underhållsbehov och 

hyreskollektivets möjligheter att 

finansiera detta. 

Kommunchef 

Ekonomichef 
Pågår Ej verkställt 

11 

2018-12-13 80 

Utreda kommunala fastigheter 

för alternativa 

användningsområden eller 

avyttring. 

Kommunchef Pågår Ej verkställt 

12 

2018-12-13 80 

Framtagande av rutiner för 

kommunens arbete med att 

minimera avfallsdumpningar i 

skog och mark. 

Kommunchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

12 november 2020. 

Ej verkställt 
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Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge. 
Status 

13 

2018-12-13 80 

Utreda eventuell utökning av 

gruppen som uppvaktas med 

anledning av 25 års 

anställning/sysselsättning i 

kommunen. 

HR-chef 
Kommunfullmäktige 

2020-09-17 § 86 
Verkställt 

14 

2018-12-13 80 

Översyn av möjligheterna att 

utöka andelen föreningsdrivna 

anläggningar/fastigheter. 

Näringslivsutvecklare Pågår Ej verkställt 

15 

2018-12-13 80 

Inventera kommunens 

verksamheter i syfte att 

säkerställa att personal har 

utbildning/kunskap i att 

identifiera barn och ungdomar 

som utsätts/har utsatts för 

övergrepp. 

Kommunledningsgruppen 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den  

2 december 2020. 

Ej verkställt 

16 

2018-12-13 80 

Förstudie angående behoven av 

en eventuell detaljplanering som 

möjliggör framtida byggnation 

bakom Kyrkbacksskolan samt 

runt Ljusnarshallen. 

Kommunchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

12 november 2020. 

Ej verkställt 

17 

2018-12-13 80 

Utreda möjligheterna att förändra 

utskottens ansvarsområden i 

syfte att skapa bättre balans 

gällande omfattning av ansvar 

över ekonomi och verksamhet. 

Kommunchef 
Kommunfullmäktige 

2020-06-17 § 71 
Verkställt 
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Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge. 
Status 

18 

2018-12-13 80 

Översyn av de livsmedel som 

används i kommunens 

verksamhet så att inga tillagade 

eller färdiga rätter serveras 

som inkluderar palmolja 

(undantag ekologisk palmolja). 

Kostchef 
Kommunfullmäktige 

2020-09-17 § 85 
Verkställt 

19 

2018-12-13 80 

Utreda behovet av att 

uppgradera maskinparken vid 

Olovsvallen och 

Bergslagsvallen. 

Kommunchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

12 november 2020. 

Verkställt 

men ej 

återrapporterat 

20 

2019-12-12 102 

Inventera anställdas intresse 

för förmånscyklar, kostnad och 

intäkter samt administrativ 

följder av ett eventuellt 

införande. 

HR-chef 

Ekonomichef 
Arbetet ännu ej påbörjat Ej verkställt 

21 

2019-12-12 102 

Utreda eventuellt 

Boendeinflytandeavtal för 

allmännyttans hyresgäster. 

Fastighetschef 
Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 49 
Verkställt 

22 

2019-12-12 102 
Utreda kommunens 

turistorganisation 
Kommunchef 

Redovisning och beslut för 

kommunstyrelsen 

2020-05-27 § 195 om att 

kommunen övertar 

verksamheten.  

Ej verkställt 

23 

2019-12-12 102 

Utreda markanvändningen på 

före detta skolgården vid 

Garhytteskolan med 

tillhörande utgifter och 

kostnader inför ett tillskapande 

av seniorboende 

Fastighetschef 

Kommunfullmäktige 

2020-05-14 § 50 

 

Verkställt 
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Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge. 
Status 

24 

2019-12-12 102 

Utreda möjligheten att via 

bidrag finansiera tillskapandet 

av ett ungdoms- och kulturhus. 

Kommunchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

12 november 2020. 

Ej verkställt 

25 

2019-12-12 102 

Revidering av bostads-

försörjningsprogrammet samt 

komplettering med en 

handlingsplan innehållande 

åtgärds- tids-, kostnads- och 

finansieringsplaner för det 

kommunala bostadsbeståndet. 

Kommunchef Pågår Ej verkställt 

26 

2019-12-12 102 

Upprätta förslag till på insatser 

och åtgärder i syfte att minska 

skadegörelsen i kommunen 

Kommunstyrelsen 

Brottsförebyggande rådet 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den 

12 november 2020. 

Ej verkställt 

27 

2019-12-12 102 

Utreda möjligheten utifrån 

kostnad, placering, 

tillgänglighet, säkerhet med 

mera för en rullstolsgunga. 

Kommunchef 
Kommunfullmäktige 

2020-09-17 § 88 
Verkställt 

28 

2019-12-12 102 

Uppdra åt samtliga 

verksamheter inkomma med 

förslag om hur de kan bidra till 

minskad resursförbrukning och 

i högre utsträckning bidra till 

en bättre miljö. 

Samtliga chefer 
Kommunfullmäktige 

2020-06-17 § 70 
Verkställt 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Nummer Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge 

Status 

29 

2015-12-09 114 

Utvärdera resultatet av 

inrättande av Kulturskola i 

kommunen. 

Bildningschef 
Uppdraget är för 

närvarande vilande. 
Ej verkställt 

30 

2018-12-13 80 

Undersöka, inom de statliga 

resurserna för socioekonomiskt 

eftersatta kommuner, 

möjligheten att förbättra 

dialogen med ungdomar och 

vilka lämpliga metoder och 

arenor det finns för sådana 

dialoger. 

Socialchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den  

2 december 2020. 

Ej verkställt 

31 

2019-12-12 102 

Utvärdera fritidsbanken i form 

av utlåningsvolym, kostnader, 

lokaliteter och bemanning. 

Socialchef 
Fritidsbanken nyligen 

etablerad. 
Ej verkställt 

32 

2019-12-12 102 

Redogörelse av skolans 

rastverksamhet kopplad till 

fysisk aktivitet och trygghet. 

Skolchef 

Planeras redovisas för 

kommunfullmäktige den  

2 december 2020. 

Ej verkställt 

33 

2019-12-12 102 

Uppdra åt samtliga 

verksamheter inkomma med 

förslag om hur de kan bidra till 

minskad resursförbrukning och 

i högre utsträckning bidra till en 

bättre miljö. 

Samtliga chefer 
Kommunfullmäktige 

2020-06-17 § 70 
Verkställt 

34 

2019-12-12 102 

Utreda konsekvenserna av 

uteblivna bussturer för alla 

skolelever i kommunen. 

Kommunchef 
Genomförs efter läsår 

2020/2021. 
Ej verkställt 
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Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt läge 

 
Status 
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Beslut 

datum 
§ Beslut 

Ansvarig 

tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge 
Status 
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Beslut 

datum 
§ Beslut Ansvarig tjänsteman 

Gjord åtgärd/aktuellt 

läge 
Status 

      

 


