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Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 2010-2015 per den 11 augusti 2015 i 
form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
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Uppföljning av verkställighet av kommunstyrelsens beslut 
2010-2015 

Ärendebeskrivning 
Bilagt denna skrivelse finns en uppföljning per den 24 augusti 2015 av 
verkställighet av beslut tagna av kommunstyrelsen 2010-2015. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Anders Andersson 
Kanslichef 
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~KOMMUN 

Uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i KOMMUNSTYRELSEN 2010-2015 
Rapport per den 24 augusti 2015 

Datum § Uppdrags beskrivning 
Ansvar tjänsteman, 
utskott etc 

2010-08-25 161 Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun. Kommunchef 

Delgivning av BKTs utredning rörande 

2012-04-05 81 
investeringar enligt Klimatinvesteringsprogrammet 

BKT (KLIMP) samt ekonomiska konsekvenser av 
investeringarna. 
Utredning rörande handläggning av ansökningar 

2012-11-21 271 om bidrag från föreningar med kommun- och Sociala utskottet 
förvaltningsövergripande inriktning. 

2013-06-19 157 
Uppföljning av ändrade öppettider i kommunens 

Kommunchef telefonväxel. 
Återkomma gällande ansökan om statlig 

2013-09-25 198 
medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö 

Näringsli vschef 
och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet samt 
till regionala kollektivtrafikanläggningar 

1 

) 

Lägesrapport Avslutat 
Tidpunkt uppdrag 

Avtal ingåtts med KLARA 
arkitektbyrå ab och tidplan 
presenterad vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 februari 2015 2017 
§ 4 7. Enligt denna skall 
kommunfullmäktige anta 
översiksplan i december 2016. 

Skriftlig redovisning ej erhållen. 

Pågår, arbetsgrupp utsedd. 
Utredning beräknas presenteras 
under 2015. 

. 

Uppföljningen har inletts med 
faktainsamling. 

Ansökan kommer tidigast göras 
hösten 2015. 



Datum § U ppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

Lägesrapport Avslutat 
Tidpunkt utskott etc uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 22 april 2015 

Ansökan om kommunal finansiering av anslutning § 103 uppdra åt Bergslagens Ks 
2014-01-29 9 till kommunalt vatten- och avloppsnät, Opera på Kommunchef Kommunalteknik att utarbeta X 2015-04-22 

Skäret förslag till utvidgat VA- § 103 
verksamhetsområde inbegripet 
Opera på Skäret. 

Utarbeta handlingsplan för kommunens arbete 
Arbete pågår i samarbete med 

2014-01-29 12 utifrån FNs barnkonvention samt översyn av Bildningschef 
folkhälsoteamet. 

kommunens ungdomspolitiska program. 

2014-04-23 81 
Utredning av permanent utsmyckning på taket på Arbetsgrupp för 

Utredning pågår. 
Resecentrum julbelysning 

2014-04-23 88 
Analys av resultaten i Kommunens Kvalitet i 

Utskotten Analysarbetet har inletts. 
Korthet (K.KiK) 2012-2013 

Ks 
2014-09-03 173 Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. Kanslichef X 2015-06-17 

§ 160 
Upprättande av handlingsplan för kommunens 

2014-09-03 183 
mottagande av asylsökande, flyktingar, nyanlända Enhetschef 

Arbetet pågår. 
invandrare samt ensamkommande barn och HVB Bergsgården 
ungdomar. 

2014-10-22 206 
Finansiering av utbyte av vägbelysning, Västra 

Kommunchef 
Bytet av vägbelysning är 

X 
Bom, Ställdalen. genom!ört. 

2014-10-22 207 
Utredning av behovet av ytterligare regleringar av 

Kanslichef Utredningsarbetet påbörjat. 
utskotten. 
Kontakta vägföreningen i Högfors för uppmaning 

Vägföreningen i Högfors 
2014-10-22 216 till upprättande av skrivelse till Trafikverket om Kommunchef 

kontaktad. 
ändrat vägansvar i Högforsområdet. 
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Datum § Uppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

Lägesrapport Avslutat 
Tidpunkt utskott etc uppdrag 

Återrapportering av utvecklingen rörande ansökan 
Arbetet med grönstrukturplanen 

2014-10-22 217 om bidrag till projekt Grönstrukturplan BMB 
Kopparberg. nyligen inlett. 

2014-10-22 217 
Undersökning av möjligheten att inbegripa 

BMB 
Arbetet med grönstrukturplanen 

Ställdalen i egenskap av tätort i grönstrukturolan. nyligen inlett. 
Ks 

2014-11-26 231 Säkerställa ledningsstöd i skolan för rektor Bildningschef X 2015-06-17 
§ 146 

Utredning presenteras vid 
2014-11-26 231 Utreda behovet av läxhjälp Bildningschef kommunstyrelsens sammanträde 

den 2 september 2015. 

Redovisning av kommunens arbete med att uppnå 
Redovisning presenteras vid Ks 

2014-11-26 231 
hälsofrämjande arbetsplatser 

Personalchef kommunstyrelsens sammanträde X 2015-06-17 
den 20 maj 2015. § 146 
Ärendet behandlas vid 

2014-11 -26 248 Detaljplaneändring, Riggards BMB kommunstyrelsens sammanträde 
den 2 september 2015. 

Uppföljning av "frysning" av plats på Kontinuerlig uppföljning inledd i 
2015-03-18 60 Bos samband med utskottets X Solgården/Heden. 

sammanträde i april 2015. 

Åtgärder med anledning av prognostiserat Ks 
2015-03-18 63 Bos X 2015-06-17 

underskott inom individ- och familjeomsorgen. 
§ 145 

Återrapportering av uppnådda prestationer och Återrapportering avser åtgärder 
2015-03-18 65 ekonomiskt utfall gällande prestationsmedel inom Socialchef 2015 varför uppdraget skall 

äldreomsorgen. genomföras under 2016. 
Iordningställa nytt vatten och avlopp till 

Ks 
2015-03-18 68 

Bergslagsvallen samt redovisa eventuella 
BKT Uppdraget givet till BKT. X 2015-03-18 

konsekvenser av utvidgning av det kommunala 
§ 68 

VA-verksamhetsområdet. 
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Datum § U ppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

Lägesrapport Avslutat 
Tidpunkt utskott etc uppdrag 

Svar på fråga varför det inte finns skötbord på 
2015-03-18 89 handikapptoalettema i Tingshuset och F astighetschef Skötbord inköpta och monterade. X 

Kommunhuset. 

2015-05-20 127 
Förslag till revidering av dokumentet Vision 2020 

Kommunchef Arbetet inleds under hösten 2015. 
för Ljusnarsbergs kommun 
Säkerställande av det administrativa arbetet inom Arbetet med uppdraget har inletts 

2015-06-17 144 det ekonomiska området inom individ- och Ekonomichef och åtgärder vidtagits för att 
familjeomsorgen. säkerställa administrationen. 
Ekonomiskt ansvariga vars verksamhet 

Uppdraget beräknas redovisas vid prognostiserar ett underskott gentemot budget skall Kommunchef 
2015-06-17 144 presentera konkreta åtgärder som skall vidtas samt Ekonomichef kommunstyrelsens sammanträde 

deras ekonomiska utfall. 
den 2 september 2015. 

Redovisning av konkreta ekonomiska effekter av Enhetschef för 
Det aktuella läget är i skrivande 2015-06-17 145 föreslagna åtgärder inom individ- och individ- och 

familjeomsorgen familjeomsorgen 
stund osäkert. 

2015-06-17 150 Översyn av taxan för trygghetslarm. 
Socialchefen började sin tjänst den 

Socialchef 3 augusti 2015 och sätter sig in i 
uppdraget för närvarande. 

Kartläggning och framtagande av Socialchefen började sin tjänst den 
2015-06-17 150 genomförandeplan för utfasning av analoga larm. 

Socialchef 3 augusti 2015 och sätter sig in i 
uppdraget för närvarande. 

Upprättande av schema för vaktmästarnas 
2015-06-17 153 tjänstgöring på äldreboendena Solgården, F astighetschef Pågår 

Treskillingen och Koppargården. 
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