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Uppföljning av direktionens beslut 20200831
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av direktionens beslut 20200831.

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.
20190920
Utredningsuppdrag Återvinning
Översyn av renhållningsavgifterna när det gäller obebodda fastigheter.
Redovisades i september 2020. Uppdrag till avfallsgruppen.
20190920
Effektiviteten inom Gata
Redovisning av effektiviteten inom Gata
Redovisas under hösten 2020.
20191115
Uppdrag från direktionen
Ta fram Befattningsbeskrivning för förbundschef Påbörjat
Översyn av direktionens reglemente – ej påbörjat
Riktlinjer/policy för användandet av förbundets logotype – ej påbörjat
Revidera finanspolicyn – ej påbörjat
§17 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
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§54 20170428
Framställan om överförande av huvudmannaskapet för föreningens vägnät samt
asfaltsbeläggning Lämåsens samfällighetsförening, Nora
Ärendet ej slutbehandlat i kommunen
Utvärdering projektenheten
Ska genomföras under hösten 2020
20190301
Trädsäkring Fågelsången
Förbundet ska skylta eller begränsa tillgängligheten utanför de säkrade stigarna.
Ej utfört.
20190614
Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby Lindesbergs kommun
Beslut ska tas i kommunfullmäktige 20200928
20200228
Utreda införandet av visselblåsarfunktion
Utreds tillsammans med Ljusnarsbergs kommun.

20200228
VA-situationen Spannarboda Lindesberg
Beslut ej taget i KF
20200327
Parkeringsriktlinjer Samhällsbyggnad Bergslagen
Genomföra workshops med medlemskommunerna under 2020. Framflyttat till våren
2021.
20200327
Förlängning av giltighetstid för kommunal avfallsplan
Beslut ej taget i någon av kommunerna
20200430
Hällefors Hälgsnäs 1:1, förfrågan om anslutning till kommunal VA
Beslut ej taget i KF.
20200612
Textilinsamlingskärl på återvinningsstationerna
Beslut taget endast i Ljusnarsbergs kommun
20200612
Årlig rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ytterligare rapportering ska ske under hösten 2020.
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