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Uppföljning av beslut tagna i KOMMUNSTYRELSEN 2014-2019 

Rapport per den 30 september 2019 

 

Datum § Uppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

utskott etc 
Lägesrapport  

Avslutat 

uppdrag 
Tidpunkt 

2014-04-23 81 Utredning av permanent utsmyckning Arbetsgrupp  

Rapport lämnad vid allmänna 

utskotts sammanträde den 

12 april 2018. Pågår. 

  

2016-01-27 12 Upprätta förslag till riktlinjer för lokalförsörjning 
Lokalförsörjnings-

gruppen 
Pågår.   

2016-01-27 12 
Utreda alternativa lokaler inom äldreomsorgen för 

PROs verksamhet. 

Lokalförsörjnings-

gruppen 
Pågår.   

2017-03-29 86 Handlingsplan mot barnfattigdom Folkhälsoteamet Pågår.   

2017-06-14 143 
Utreda kommunens kostnader för gymnasieskolan 

för ensamkommande barn och unga 2018 
Ekonomichef  X 

Ks 

2019-06-19 

§ 165 

2017-06-14 143 Utredning av användningsområden för Bergsgården Kommunchef Utredning pågår.   

2017-10-25 208 Komplettering av förslag till internt hyressystem Fastighetschef Pågår.   

2018-03-28 57 

Återremiss, Patientsäkerhetsberättelse för 

elevhälsans medicinska insats 2017, säkerställa att 

kommunstyrelsen fullgör sin lagskyldiga plikt samt 

komplettering med resultat. 

Bildningschef  X 

Ks 

2019-09-25 

§ 215 

2018-03-28 58 
Säkerställa att alla personalansvariga lämnar in 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  X  

2018-10-24 217 
Utarbeta förslag till avtal med OK Järnbärarna 

rörande kartor. 
Kommunchef Pågår.   

2018-11-28 248 

Införande av fler digitala lösningar successivt för 

att öka självständighetsgraden och minska 

tidsåtgång för personalinsatser inom 

äldreomsorgen. 

Socialchef Pågår. X 

Ks 

2019-09-25 

§ 202 
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Datum § Uppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

utskott etc 
Lägesrapport 

Avslutat 

uppdrag 
Tidpunkt 

2019-11-28  

Månadsvisa uppföljningar av faktisk tidsåtgång 

efter TES-moduler implementeras och parallellt 

följa sjukskrivningar och avvikelser inom 

äldreomsorgen. 

Socialchef  X 

Ks 

2019-09-25 

§ 201 

2019-01-02 26 

Redovisning av ombyggnationen av Ljusnarshallen, 

innehållande bland annat kostnader och 

finansiering, skall ske när ombyggnationen är klar. 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Fastighetschef 

 X 

Ks 

2019-05-22 

§ 156 

2019-01-30 31 
Utarbeta förslag till måldokument för 

Arbetsmarknadsenheten. 

Enhetschef 

Arbetsmarknadsenheten 
Pågår.   

2019-01-30 31 

Fördjupad analys av på vilket sätt 

Arbetsmarknadsenheten är en långsiktig lösning för 

individer som är inskrivna där. 

Enhetschef 

Arbetsmarknadsenheten 
Pågår.   

2019-01-30 31 

Beräkning av vilka effekter nuvarande arbetssätt får 

på kommunens utfall i det kommunala 

utjämningssystemet. 

Ekonomichef  X 

Ks 

2019-05-22 

§ 127 

2019-01-30 36 

Samordna arbetet med framtagande av 

handlingsplan inom ANDTS-området i samverkan 

med samverkansgruppen individ- och 

familjeomsorg-skola. 

Folkhälsoteamet i norra 

Örebro län 
Pågår.   

2019-01-30 47 

Upprätta handlingsplan utifrån Rolf Östmans 

utredning av kommunens skolledningsorganisation 

och Skolinspektionen beslut och påpekanden den 

11 december 2018 med anledning av riktad tillsyn 

av Kyrkbacksskolan. 

Skolchef i nära 

samverkan med 

skolpersonal 

 X 

Ks 

2019-04-24 

§ 108 

Ks 

2019-06-19 

§ 166 
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Datum § Uppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

utskott etc 
Lägesrapport 

Avslutat 

uppdrag 
Tidpunkt 

2019-02-27 66 

Uppmana The non existent center besöka skola och 

Kulturskola för att informerar om deras verksamhet 

samt inspirera barn och unga till kulturellt 

engagemang. 

Skolchef 
Kontakt skall tas med The non 

existent Center. 
  

2019-02-27 67 

Önskemål om att efter golfsäsongen ta del av 

utvärdering av den gångna säsongen, den aktuella 

statusen i föreningen och hur föreningen betraktar 

dess framtid. 

Stjernfors Golfklubb Utvärdering skall efterfrågas   

2019-03-20 79 

Utvärdering senast halvårsskiftet 2020 av 

verksamhet och ekonomi rörande 

Familjesamverkansteam i norra Örebro län. 

Socialchef    

2019-03-20 83 

Inköp av sex ipads med tillhörande mobilt 

abonnemang vilka skall tilldelas förtroendevalda i 

samverkansorganen Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen, Bergslagens överförmyndarnämnd och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Kanslichef  X  

2019-04-24 116 
Följa försäljningsförloppet rörande fastighet i 

Mossgruvan. 
Kommunchef Pågår   

2019-04-24 117 
Planera in en informationsdag per år innan första 

budgetberedningen. 
Kommunchef Pågår.   

2019-05-22 135 
Utreda framtida finansiering av 

sommarsimskoleverksamheten. 
Kommunchef Pågår   

2019-05-22 146 
Utreda ombyggnadskostnader för Garhyttans 

förskola och Garhyttans idrottshall. 
Kommunchef Pågår   

2019-06-19 170 
Utarbeta förslag till strategisk kompetens-

försörjningsplan senast den 31 december 2019. 
HR-chef Pågår   

2019-08-28 182 
Översyn av kommunens policy för 

medelsförvaltning. 
Ekonomichef Pågår   
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Datum § Uppdragsbeskrivning 
Ansvar tjänsteman, 

utskott  etc 
Lägesrapport 

Avslutat 

uppdrag 
Tidpunkt 

2019-08-28 191 

Extern utredning med bred och djupgående samt 

analys av äldreomsorgen och enheten för 

funktionsstöd. 

 

Övervägande pågår angående 

vilken extern utredare som skall 

ges uppdraget. 

  

2019-09-25 226 
Sammanställa en underhållsplan för det 

allmännyttiga beståndet. 
Fastighetschef 

Verkställighet av uppdraget har 

ej hunnits inledas. 
  

2019-09-25 226 

Upprätta underlag inför beslut om eventuell 

upprustning av lägenheterna på Krokfors med 

hänsyn taget till det ekonomiska utrymmet. 

Ekonomichef 
Verkställighet av uppdraget har 

ej hunnits inledas. 
  

2019-09-25 226 

Säkerställa att det tydligt i redovisning och budget 

inför år 2020 vilka intäkter och kostnader som 

tillhör skatte- respektive hyreskollektivet. 

Ekonomichef 
Verkställighet av uppdraget har 

ej hunnits inledas. 
  

2019-09-25 226 

Internrevision av allmännyttans verksamhet och 

ekonomi där det bland annat klargörs hur många 

objekt som hyrs ut och hur många som finns totalt i 

beståndet, huruvida driftkostnaderna är rimliga, 

hyresnivåerna är rimliga etc. 

Fastighetschef 
Verkställighet av uppdraget har 

ej hunnits inledas. 
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