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Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut tagna i kommunfullmäktige 2012-2016 exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkonunit med redovisning och uppföljning av 
beslut tagna i konununfullmäktige 2012-2016 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut per den 26 september 2016 i form av ett 
arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkonunit med skrivelse daterad den 
20 oktober 2016 till redovisning och uppföljning gällande beslut tagna i 
kommunfullmäktige 2012-2016 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetbeslut per den 26 september 2016. 

Kam;lichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår konununstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-2016 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag 

Rapport per den 26 september 2016 

Datum 
§ 

U ppdragsbeskrivning Ansvar person/utskott Lägesrapport Avslutat 
Tidpunkt uppdrag 

2012-05-24 36 Återrapportering av utfallet gällande investering i 
BKT Investeringen inte slutligen 

Under 2016 Bångbro reningsverk godkänd. 

2014-11-20 81 Utvärdering av reglemente för kommunstyrelsen Kommunchef Utvärdering år 2017. 

2014-11-20 82 Utvärdering av utskottsorganisation Kommunchef Utvärdering år 2017. 

Analys och uppföljning i den årliga 
Genomförs i samband med Ks 

2015-02-19 5 kvalitetsredovisningen av de sex redovisade 
Bildningschef kvalitetsredovisning för läsåret X 2016-08-31 prioriterade insatserna för att nå en ökad 

2014/2015. § 186 måluppfyllelse i grundskolan. 



Datum § Uppdragsbeskrivning Ansvar person/utskott Lägesrapport Avslutat Tidpunkt 
uppdra!! 

Uppföljning av huruvida någon familj säger upp 
2015-06-10 52 sin förskoleplats med anledning av reviderade Bildningschef Pågår. 

taxor och regler inom barnomsorgen 
Kf 

2015-06-10 51 Upprätta förslag till revidering av Vision 2030 Kommunchef X 2016-09-15 
§ 70 

Rapporter till allmänna utskottet och 
2015-11-19 101 kommunfullmäktige för kännedom rörande Enhetschef VUXIAM Pågår. Kontinuerligt 

verksamhetsförändringar inom servicegruppen 
Delgivning av kommentarer till iakttagelser 1 Bergslagens Kf 

2016-04-14 18 revisionsrapport Styrning och rutiner för kommunalteknik X 2016-06-08 
redovisningar av driftkostnader och investeringar § 56 
Uppdrag att utarbeta ett utredningsuppdrag till Uppdraget kommer att föreslås 

2016-09-1 5 64 folkhälsostrateg Linnea Hedkvist utifrån rapporten Kommunstyrelsen i budget för 201 7. 
Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levnadsvanor- X 
hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för Ljusnarsbergs 
kommun 

2016-09-15 68 Ansökan om medlemskap 1 den gemensamma Protokollsutdrag med ansökan 
nämnden för företagshälsovård, Regionhälsan sänt till Region Örebro län. X 
Översyn av vilka uppgifter som skall ingå i den Fullmäktiges Uppdraget skall genomföras 

2016-09-15 72 årliga redovisningen av partistödets användning presidium senast våren 2017 
Gruppledare 


