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Förteckning över uppdrag/uppgifter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Nr

Beslut

Beslutsdatum och
dnr

Ansvar

TidplanplanMån/år

Status/ uppföljning

1

Uppföljning av upphandlingspolicyn ska revideras före 2014. Ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att se över hur organisationen fungerar inom inköpsfrågor. Har vi
en effektiv organisation som även möter upp vår gemensamma inköpssamverkan

2012-02-22,
2012:21, KS
2015-06-03,
2015:226

Maria Å

Dec
2016

Översyn pågår tillsammans
med Inköpssamverkan.

3

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att förbereda ett demokratiarbete för att öka
medborgardialogen.

2013-03-13

Carina B

Höst
2016

Pågår

2012:234

Carina S

Carina S

September
2016

Inletts

Maria Å

Dec
2016

Ingår i uppdraget ledning och
styrning

Dag S

Dec 2018

Pågår – kommer information
till kommunstyrelsen under
hösten 2016

Dag S och
Eva R

Dec 2016

2013:598
4

Fylla på projektet diarieföring med protokollsskrivning.

5

Se över hanteringen av det centrala anslaget för särskilt stora prisökningar

6

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 0,62%,

KS 2015-06-03

Ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med näringslivet ta fram en
strategi för hur Mjölby kommuns redan starka matprofil, med idag många entreprenörer
som ger arbetstillfällen, ytterligare kan stärkas.

KS 2015-06-03

8

En översyn bör göras av kommunchefen för att se över organisering av byalagsgrupper
och orters representation

KS 2015-06-17

Dag S och
Eva R

Dec 2016

9

Program för insyn och uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet

AU 2015-10-26
§199

Dag S
Maria Å

Dec
2016

En arbetsgrupp kommer att
bildas under augusti 2016.

10

Uppdra till kommunchefen, för verksamheterna förtydliga ansvar och samordning inom
kommunikationsområdet.

KS 2015-11-18

Dag S

Nov
2016

Nätverk har startas upp och
kopplas till Mjölbyprojektet
om intranät.

Ks 2013-10-23
Dnr 2012:5

7

2015:226

2015:226

§ 260
11

Återstående uppdrag i läsplatteprojektet. Anteckningsfunktionen i läsplattan och För att
göra sammanträden med en stor andel sekretessärenden behöver en mer användarvänlig
hantering undersökas. Leverantören har erhållit önskemålen från kommunen.

Au 2016-04-25

Dag S
Carina Stolt

Dec
2016

12

Kommunstyrelseförvaltningen får tillsammans med utbildningsförvaltningen i uppdrag
att med hjälp av externt stöd att utreda framtida behov av skollokaler. Finansiering ur ks
ofördelade medel.

KS 2016-05-18 §
94

Kommunchef

Dec
2016

13

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att utomstående finansiärer står för byggnation av äldreboende för att kommunen sen kan hyra
lokalerna. Detta måste sen vägas mot kostnaderna för att bygga i egen regi.

KS 2016-05-18 §
94

Kommunchef

Inte
tidsatt

14

En ny uppföljning av läsplattor ska ske under hösten 2016. Uppföljningen ska inledas
med en enkätundersökning.

KS 2016-05-18 §
96

Kommunchef

Nov 2016

15

Kommunstyrelsen tagit del av informationen kring barnkonventionen och att ny uppföljning behöver ske under hösten.

KS 2016-05-18 §
98

Kommunchef

Okt 2016

16

Revidering av riktlinjer för partistöd

KS 2016-05-18 §
99

Kommunchef

Dec 2016

17

Filmning av KF ska ses över, bättre ljud och bild innan filmningen återupptas

KSAU 2016-0523 § 85

Kommunchef

Okt 2016
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Förteckning över andra uppdrag
Beslut

Beslutsdatum och dnr
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Tidplan

Status/ uppföljning

Uppdrag till kommunchefen att se över möjlighet att
skapa resurs för att stötta byalagen i ansökningar om
bredbandsutbyggnad

2016-02-24

Kommunchef

Juni
2016

Genomfört

Uppdrag till kommunchef att sammankalla till ett
gemensamt möte med omsorgs- och socialnämndens
ordförande och tekniska nämndens ordförande.

Ksau 2016-05-09

Kommunchef

Genomfört
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