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Uppföljning av direktionens beslut 20210831
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av direktionens beslut 20210831.

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa att direktionens beslut verkställs och att eventuella avvikelser
återrapporteras till direktionen, sker återrapportering till direktionen i samband med
delårsbokslut och årsredovisning.
Beslut som ej är verkställda i förbundet eller slutbehandlade i medlemskommunerna:

20190920

Revisionsrapport NIS-direktivet
Ta fram styrande dokument gällande informationssäkerheten. Återrapportering första
kvartalet 2020.
Styrdokument ej framtagna. Återrapporterades på beredning 20200313.
20191115

Uppdrag från direktionen
Ta fram Befattningsbeskrivning för förbundschef Påbörjat
Översyn av direktionens reglemente – ej påbörjat (inväntar ägarutredning)
Riktlinjer/policy för användandet av förbundets logotype – ej påbörjat
Revidera finanspolicyn – ej påbörjat
20170303

Revisionsrapport, granskning av förbundets interna kontroll av
nyckelhantering
Genomförande av riskanalys som grund för den interna kontrollen.
Inventering av nycklar inom förbundet samt framtagande av styrdokument och rutiner.
Arbetet påbörjat
20170428

Framställan om överförande av huvudmannaskapet för föreningens vägnät
samt asfaltsbeläggning Lämåsens samfällighetsförening, Nora
Ärendet ej slutbehandlat i kommunen
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20190301

Trädsäkring Fågelsången, Lindesberg
Förbundet ska skylta eller begränsa tillgängligheten utanför de säkrade stigarna.
Ej utfört.

20200327

Parkeringsriktlinjer Samhällsbyggnad Bergslagen
Genomföra workshops med medlemskommunerna under 2020.
Framflyttat till våren 2022.
20200612

Textilinsamling på återvinningsstationerna i Hällefors, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun
Beslutar att förbundet får i uppdrag av medlemskommunerna att samla in
textilbehållarna från kommunens mark.
Nora KS uppdrag till förbundet
Hällefors KF uppdrag till förbundet
Ljusnarsberg KS uppdra till upphandlingssamordnare att kontakta
textilinsamlingsaktörerna som har behållare uppställda på kommunal mark utan avtal
med information om att behov av avtal föreligger annars riskeras dessa samlas in och
skrotas
Lindesberg KS Upprätta en avtalsmöjlighet för textilinsamlingsaktörer att få utnyttja
kommunens mark för insamlingen, där man reglerar städfrekvenser, eventuella viten
m.m • Besluta om ansvarig person inom kommunen. • Besluta om vad man ska göra
med de aktörer och deras kärl som står utställda idag

20210129

Nytt kollektivavtal gällande beredskap
Nytt kollektivavtal 20210901, Utvärdering 20220901
20210129

Förslag och utredning av konsekvenserna vid utvidgning av
verksamhetsområdet VA, del av Älvestorp 11:3 Nora kommun
Beslut Nora KS 20210414
20210129

Förslag och utredning av konsekvenserna vid utvidgning av
verksamhetsområdet VA, Gamla Pershyttan 3:70 Nora kommun
Beslut Nora KS 20210414

2 (4)

Marie Bergsten

2020-09-18
Dnr SBB2021-1028

20210226

Medborgarförslag om åtgärder på höjd med räcke vid Pälsärmens gång- och
cykelbana, Lindesbergs kommun
Lindesberg - beslut i KS 20210914, Gata/ trafik utreder förslaget under 2021 och
återkommer till KS mars 2022.
20210326

Motion om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg
Förslaget kommer att utredas under 2021. (utfört)
20210326

Medborgarförslag om att göra Lindessjön runt funktionsanpassad
Om Lindesbergs kommun vill gå vidare med ytterligare handikappanpassning, föreslår
förbundet att kommunen återkommer med uppdrag och medel för att utreda
kostnader, möjligheter och konsekvenser av detta.
Lindesberg - Beslut ej taget i kommunen
20210423

Utökning av tjänster inom VA-avdelningen, anläggare
Utvärdering 20220630
20210423

Parkeringsövervakning inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Utvärdering ny upphandling, utökad tid (våren 2022)
20210423

Begäran om ekonomiska medel för att utreda befintliga VAverksamhetsområden i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
Nora KS - ärendet behandlas i samband med budgetarbetet för år 2023
Ljusnarsberg KS - KC samordnar ett förslag till behandling med övriga
medlemskommuner.
Lindesberg och Hällefors – inga beslut tagna
20210423

Upphävande av beslut om anslutning utanför verksamhetsområde för VA
Ljusnarsberg KF – Beslut 20210617 (beslut ej tagna i övriga kommuner)

20210423

Medborgarförslag om belysning och informationsskylt av gamla Kungsvägen i
Fellingsbro
Förbundet föreslår att Lindesbergs kommun (nämnden med ansvar för kulturfrågor)
undersöker möjligheterna att märka upp Kungsvägen.
Lindesberg - Beslut ej taget i kommunen
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20210423

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom
förbundets verksamhetsområde
-Hastighetsöversyn ska genomföras under året och en hastighetssänkning förbi
Ekbackens skola till 30 km/h kommer att genomföras under året. (ej utfört)
-Vägmärke för återvändsgatan ska sättas upp snarast (ej utfört)
20210611

Utökning av tjänst inom gata/ park/ idrott (GPI) samt Avfall & Återvinning
Beslutar om utökning av en tjänst inom avdelningen Gata/ park/idrott samt
25 % inom Avfall & Återvinning.
Uppföljning kommer att ske i direktionen i januari 2022.
20210611

Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid Norra Bangatan i
Fellingsbro, Lindesbergs kommun
Ny belysning kommer att sättas upp intill återvinningsstationen och kostnaden ryms
inom den befintliga budgeten. (ej utfört)
20210611

Medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i
Fellingsbro, Lindesbergs kommun
Ny belysning kommer att sättas upp och kostnaden ryms inom den befintliga budgeten.
(ej utfört)
20210611

Medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg, Lindesbergs
kommun
Befintlig vägbelysning kommer att kompletteras men en ny belysningsstolpe och
kostnaden ryms inom den befintliga budgeten. (ej utfört)
20210611

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och
förskolan i Frövi, Lindesbergs kommun
Förbundet får i uppdrag att verka för att medborgarens förslag genomförs under 2022.
_______
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