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Redovisning av uppdragslista
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som sammanställs
på en uppdraglista.
Kommunstyrelsen tar del av en upprättad uppdragslista två per år.
Beslutsunderlag
Missiv
Uppdragslista 2018-11-15
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Rapport
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Datum
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Kommunstyrelsen

Carina Åsman
Tel. 0142-85373

Förteckning över uppdrag/uppgifter från
kommunstyrelsen
Nr
1

2

Beslut

Beslutsdatum
och dnr

Ansvar

Tidplan
Mån/år

Ge kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med
övriga förvaltningar i uppdrag att göra en
utredning/analys över effektiviseringsmöjligheter.
Detta kan bl a innehålla centralisering av vissa
funktioner för att tillsammans använda våra
gemensamma resurser på bästa sätt. Samt att detta
kan avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt
ledarskap. Detta utifrån PWCs analys att
kommunen under rådande omständigheter behöver
från och med 2017 årligen effektivisera
organisationen med 1,12%,

KS 2015-06-03

Kommundirektör

Jan 2019

Kommundirektören i uppdrag att överlämna

KSAU § 192

2015:226

uppdraget till omsorgs- och socialförvaltningen

Kommundirektör

kring boendestrategi.

3

Återrapportering av livsmedelsprofilen

KS § 51/201703-08

(matprofilen) ska återkopplas och vara omarbetad

Marknads
chef

5

Uppdrag att se över budgeteringen av medel för
täckande av lokalkostnader kan integreras i
budgetering av medel för övriga
verksamhetskostnader.

KS § 134/2017- Kommun05-24
direktör

Kvartal 2 2018

6

KS ger kommundirektören i uppdrag att

KS § 206/2017- Kommun10-11
direktör

Kvartal 2 2018

återkomma med förslag till åtgärder utifrån

Status/ uppföljning
Förslag till
fortsättning kommer
att föreslås.

Kommer att ersättas
av en
lokalförsörjningsorganisation som
även inkluderar en
politisk styrgrupp.
Föreslås att
uppdraget ersätts
med
”upplevelsecentra”
Sker i samband
med vårens
budgetprocess

Ett förslag till
reviderat
ledningssystem tas
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rapportens slutsatser senast 2017-12-31

upp på KS i
december.

(ledningssystemet)
8

KS ger kommundirektören i uppdrag att utreda
möjligheterna med en vikariebemanning för flera
verksamheter i kommunen under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

KS § 246/2017- Kommun10-25
direktör

Rapportering
våren 2018

Pausat

9

KS ger kommundirektören i uppdrag att i samråd
med övriga förvaltningar, utreda möjligheterna till
en mer samordnad informations- och
kommunikationsfunktion i kommunen inom ramen
för effektiviseringsuppdraget under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

KS § 247/2017- Kommun10-25
direktör

Rapportering
våren 2018

Ej påbörjad

10

KS ger kommundirektören i uppdrag att i samråd
med övriga förvaltningar, genomföra en förstudie
av chefers förutsättningar inom ramen för
effektiviseringsuppdraget under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

KS § 248

Rapportering
våren 2018

Pågår, en
genomgång med
alla chefer sker på
ledardagen i
november.

11

Rätten till heltid

12

Jubileum Mjölby 100 år 2020

13

14

Kommundirektör

Kommun
direktör

Pågår

Muntligt
uppdrag från
ordförande

Kommun
direktör

Startat, KSAU 201811-05

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag till en politisk
styrgrupp till jubileumsåret.

KS § 26/201801-31

Kommun
direktör

Startat, KSAU 201811-05

Kommundirektören får i uppdrag att organisera en
kommunikationsgrupp med representanter från
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning,
tekniska nämnden, service- och teknikförvaltningen,
utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen,
omsorgs- och socialnämnden och omsorgs- och
socialförvaltningen för en bättre kommunikation i
syfte att i en investeringstung period arbeta med
intern samt extern kommunikation.

KS § 71//201803-21

Kommun
direktör

Uppdraget ges till
kommunikationsnät
verket att
genomföra.
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Klara uppdrag
Uppföljning av upphandlingspolicyn ska revideras
före 2014.

2012-02-22, Kommun2012:21, KS direktör

Program för insyn och uppföljning av privata utförare
av kommunal verksamhet

AU 201510-26 §199

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag

KS §
180/201708-30

Kommu
ndirektör
Kommu
ndirektör

KS §
65/2017-0322

Säkerhe
tsenhete
n

KS §
245/201710-25

Kommu Rapportering Klart
nvåren 2018 Redovisning i
direktör
samband med
effektiviseringsprojektet

att aktualisera gällande arvodesbestämmelser inför
kommande mandatperiod.

Revidera handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism
KS ger kommundirektören i uppdrag, att i samråd
med övriga förvaltningar, genomföra en
administrationskartläggning inom ramen för
effektiviseringsuppdraget under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

2018

Klart

Kvartal
2018

Klart

Kvartal
2018

Klart

Klart
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