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Datum

Kommunstyrelsens förvaltning

Diarienummer

2016-02-12
Handläggare

Patrik Hjalmarsson
G:KSF/Utveckling och service/Kansli/KS
Uppdaterad 2016-02-12

Förteckning över uppdrag/uppgifter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Nr

Beslut

Beslutsdatum och
dnr

Ansvar

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

2

Kf beslut att ge ks i uppdrag att digitalisera handlingar och den digitala nämndadministrationen

2012-12-11

Carina S

TidplanplanMån/år

Översyn pågår tillsammans
med Inköpssamverkan.

Se även 2011:491.

2011:449
3

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

Status/ uppföljning

Nästan färdigt. Slutrapport
kvarstår

2013-03-13

Carina B

2012:234

Carina S

Dec 2015

Pågår

Våren
2016

Inletts

2013:598
4

Fylla på projektet diarieföring med protokollsskrivning.

Carina S

5

Se över hanteringen av det centrala anslaget för särskilt stora prisökningar

Ks 2013-10-23

Maria Å

Ingår i uppdraget ledning och
styrning

Dnr 2012:5
6

Kommunchefen ta fram en projektgrupp för att ta fram en strategi mm för ökat bostadsbyggande

Ks 2014-02-26

Dag S

Dec 2015

Pågår, projektet har delrapporterats

Dec 2015

Pågår

Dnr 2014:66
7

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på personalförstärkningar som syftar till
att stärka kommunstyrelsens ledande och styrande roll

Au 2014-09-08

Dag S

8

Uppdra till kommunchefen göra en översyn av kommunens samarbete med näringslivet
inkl ta fram förslag på organisering av ett näringslivsråd i Mjölby kommun.

Ks 2014-11-19,
Ks 2015-01-21

Dag S
Claes J

Pågår

9

Uppdra till kommunchefen i samråd med berörda förvaltningar ta fram en samlad information om kommunens mottagning av flyktingar avseende kort- och långsiktig ekonomi,
bostadsfrågan, arbetssituationen för de mottagna, engagerandet av frivilligorganisationer
och kontaktpersoner mm

KS 2015-02-04,

Dag S

Pågår

10

Kommunchefen får i uppdrag att snarast ta fram en helhetslösning för hela Björkudden.

KS 2015-02-25

Dag S

11

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

Dag S

Dec 2018

Pågår

Ge IT-avdelningen i uppgift att tillsammans med utbildningsförvaltningen redovisa föroch nackdelar med att köpa eller leasa läsplattor/datorer till elever,

KS 2015-06-03

Dag S

December
2015

Intern utredning klar, skall
kompletteras med extern
utredning av PwC.

Dag S och
Eva R

Dec 2016

12

Pågår

2015:226

2015:226
13

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

14

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

15

Program för insyn och uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet

AU 2015-10-26
§199

Dag S
Maria Å

16

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

KS 2015-11-18

Dag

17

Uppdrag till kommunchefen ta fram förslag på en samlad organisation för mottagande av
flyktingar och ensamkommande flyktingbarn för att ta emot det antal som förväntas av
länsstyrelsen

Au 2015-11-30

Uppdra till kommunchefen i samråd med berörda förvaltningar ta fram en samlad information om kommunens mottagning av flyktingar avseende kort- och långsiktig ekonomi,
bostadsfrågan, arbetssituationen för de mottagna, engagerandet av frivilligorganisationer

KS 2015-02-04,

2015:226

En grupp behöver bildas.

§ 260
Dag S

Pågår
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och kontaktpersoner mm
18

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till Trafikverket och Sverigeförhandlingen för att framföra nyttan av en kopplingspunkt i Mjölby

KS 2016-02-03

Dag S

Förteckning över andra uppdrag
Beslut

Beslutsdatum och dnr

Ansvar

Tidplan

Status/ uppföljning
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Förteckning över genomförda klara uppdrag, redovisas kommunstyrelsen
Beslut

Beslutsdatum och
dnr

Ansvar

Uppdra till nämnder och förvaltningar intensifiera arbetet med åtgärder för att minska
sårbarheten utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys

2012-09-19

Förvaltningschefer

Tidplan

Status/ uppföljning
Uppdraget finns till nämnder/förvaltningar

2011:308
Internkontrollplan. En översyn och förslag till reviderat reglemente och tillämpningsanvisningar utifrån föreslagna åtgärder redovisas till kommunstyrelsen.

Ks 2015-01-21,
KS 2015-02-25

Bitr kommunchef

Dec
2015

Färdigt

Kommunchefen i uppdrag att inom delegationen fastställa och genomföra en omorganisation av Tillväxtkontoret.

KS 2015-02-25

Kommunchef

Aug
2015

Färdigt

Implementera arbetet med en giftfri kommun inom ramen för kommunmålen

KF 2015-02-10

Utvecklingschef

Dec
2015

Tas upp i det strategiska ledningsnätverket Hållbarhet

Uppdrag till kommunchefen att påbörja ett samtal om omsorgsnämndens handlingsplan
för kostpolicyn

AU 2015-10-26,
§208

Uppdra till kommunchefen och tillväxtkontoret anordna ett informationsmöte om bredband på landsbygden. Till mötet bjuds Utsikt Bredband,Vökby, byalagen och kommunens Kenneth Hummelgren in.

KS 2015-11-05

Färdigt
Kommunchef

Färdigt
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Förteckning över uppdrag som genomförts 2012, 2013. Har redovisats och ska ej redovisas
mer för Au eller KS
Uppdra till kommunchefen
teckna samarbetsavtal med
Boxholms kommun om hållbar utveckling

2012-01-18

Kf beslut att ge ks i uppdrag
att ansvara för förändringar
för överförmyndarverksamheten inom 2012 års budgetram.

2012-02-14

Kommunchef

Klart 2012, samverkan
pågår

Kommunledningskontoret

Tillfällig utökning,
2012-04-25, dnr
2012:191 i avvaktan på
att kanslifunktion inrättas

2011:462

2010:456

Långsiktig inriktning är samarbetet med andra kommuner.

Genomfört, Ks arbetar
med uppdraget.

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utarbeta en kommungemensam
värdegrund

2012-02-22

Kommunchef

Klart

Kommunstyrelsens förvaltning ska lägga fram förslag
på hur arbetsmarknads frågorna politiskt ska behandlas
i ks och organisering av frågorna inom ksf. Ska redovisas hösten 2013.

2012-03-07

Uppdra till KOMBRÅ samordna trygghetsvandringar
för unga.

2012-03-28

Tekniska kontoret ska tillsammans med utbförv utreda
möjligheten omvandla
Kungshögaskolans lokaler
till förskolelokaler och utreda Parksskolans framtid

2012-06-20

Uppdra till ekonomienhet att
i anvisningarna till bokslutsprognos efter 10 mån ge
nämnder med neg prognos
efter 8 mån att under särskild
rubrik beskriva hur man löser detta

2012-09-19

Uppdrag till ksf revidera
”riktlinjer för redovisning av
investeringar och avskrivningar”

2012-10-03

Klart 2012-12-12

2012:217

2012:524

Tekniska kontoret utreda
lösningar av vattenförsörjning i mindre orter

2012-10-03

Klart genom tillväxtkontoret och tillväxtutskottet 2012.

2010:775

Klart

2010:283
Utrett, finns inte utrymme.
Parkskolan ingår i
uppgörelsen med Bostadsbolaget om Svartå
Strand
Klart

2012:177

Teknisk chef

Följer VA-planen

2012:384
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Ksf uppdatera riktlinjerna för
exploateringsredovisning

2012-10-24

Kf beslut att Ks tar fram en
kartläggning över hur de
ekonomiska ramarna fördelas till nämnderna.

2012-11-13

Kf beslut att Ks påbörjar en
organisationsöversyn och en
översyn av budgetarbetets
process

2012-11-13

Tekniska kontoret ska beställa paviljonger för två avd
till Kungshögaskolan

2012-11-07

Kf uppdrag till ks årligen
följa upp att borgensavgiften
speglar skillnaden mellan att
låna med pantbrev eller
kommunal borgen

2013-12

IT-enheten fortsätta relationsarbetet till andra förvaltningar, med prioriteringsgruppen och ta fram förslag
på IT-org och finansieringsmodell.

Klart

2012:420
Klart, Thomas Gustavsson

2012:5

Budgetprocess klar

2012:5

Klart, uppmonterade

2012:546
Redovisningschef

Klart

2013-02-06

IT-chef

klart

Ksf se över säkerhetsorganisationen

2013-03-13

Kommunchef

Klart, info Ksau

Ksf innan sommaren 2013
lämna förslag på Hållbar
höst 2013

2013-03-13

Översyn av tekniska kontorets organisation

2013-02-27

2013:8

2013:110

2013-06-17
Utvecklingschef

Klart.

2013:220

Ks 2013-06-19
Teknisk chef

Klart

2013:169

Rapport till au 201306-03,

–organisation och kompetensbehov, tekniska kontoret
-tids-och åtgärdsplan för
Östergården
- handlings-och tidsplanför
förskoleverksamheten org
under renoveringstiden och
framtid
-informera om arbetet med
underhållsplan

Beslut i ks 2013-08-21,
Översyn av arbetsformer.

- säkerställa att LOU tillgodoses i brådskande ärenden
Personalkontoret arbetar
vidare med rökfri arbetstid

2013-03-13

Kf beslut, uppdra till ks
hedra entreprenören Ahl

2013-04-23

Personalchef

Klart

Näringslivschef

Genom artikel i ett
nyhetsblad och hemsi-

2013:162
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under 2013

2012:399

dan, sept

Informera kommunens verksamheter om den ekonomiskt
svåra situationen och förbereda för ev beslut om anställningsåtgärder mm
Uppdrag att vidta åtgärder
för att minska och minimera
2013 års budgetunderskott

Kommuncehefens
sommar och höstbrev

Ksau 201308-26

Kommunchefen

Se ovan

2013:287

Personalkontoret i uppdrag
att ta fram utbildningspaket i
arbetsmiljöfrågor
Planera besök för KS på
BEMAB, Östergården och
LSSboende

Ks
2013-09-18
Ksau 201309-09

KLK

Genomfört 2013-10-23

I risk och sårbarhetsarbetet
arbeta in konsekvenser av
vädrets makter.
Evakueringsplaner är upp till
varje nämnd/ förvaltning att
ta fram. Men beslut om att på
regionalnivå ta upp frågan
för eventuella samarbeten..

Under översyn av modell för
resursfördelning utreda följande:

Ej intresse
avslutat

2013-05-15

Kommunchef

SKLs rapport

2013:308

Mjölby 2.0

-fördjupa studierna av kvalitet och nöjdhet av kommunens verksamheter,
-i jämförelse med jämförbara
kommuner analysera Mjölby
kommuns servicenivå,
-sammanställa den demografiska utvecklingen och se
över utveckling av behovsnivåer,
-jämföra Mjölby kommuns
principer för resursfördelning med jämförbara kommuner.

Bokslutsprognos 2013 arbetsmarknad och vägledning

2013-05-15

Kommunchef

Aug 2013

Ks 2013-11-06

2013:287

- uppdra till kommunchefen
till augusti genomlysa verksamheten och orsakerna till
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det prognostiserade underskottet 2013.

Ksf ska ta fram ett trafiksäkerhetsprogram

2012-05-23

Sommarskola 2013

2013-05-15

-uppdra till utbildnnämnden
efter sommarskolan lämna en
ekonomisk redovisning till
kommunstyrelsen

2013:327

Kamerabevakning vid
Blåklintsskolan.

2012-01-18

Teknisk chef

Klart

2012:224

KS 2013-10-02
Utbildningschef

Utbildningsnämnd

2011:505.

Au den 28 oktober och
Ks den 20 november.

Uppföljning
juli/aug 2013

Ks den 20 november

Uppföljning av ärendet till ks
efter 18 mån
Ks. Översyn av överförmyndarverksamheten. Ks förvaltning

2013-03-13

Kommunchef

Ks den 20 november

2013:195

Uppdrag till kommunchefen
-genomlysa omsorg- och
socialnämndens samt utbildnmds ekonomiska situation

I samband med bokslutprognos 2013 och
budget 2014.

Redovisning hösten 2013 av
hur arbetsmarknadsfrågorna
politiskt behandlas i Ks och
KSF

2012-2-22

Klar

2010:775

Omorganisation

Uppföljning av nämndernas
olycksförebyggande arbete
ska redovisas senast 31 dec
varje år med början 2013.

2012-06-20

Förvaltningschefer

2012:79

Ksf ska redovisa hur ks prestationsmål ska uppfyllas

Klar

Säkerhetschef

Översyn av Mjölby kommuns org

2013-02-27

Kommunchef

Klart, föreläsning med
Axel danielsson

Ekonomichef

Klar

2013:169

- med betoning på rutiner,
dokumentation och diarieföring
-juristkompetens
rutiner, dokumentation och
diarieföring
Förslag, delegation från ks
till au om beslut att få nyttja
TB

Au 2013-1014
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Uppdrag till kommunchefen
ta fram en skrivelse för att ge
kommunstyrelsens uppfattning om det aviserade underskottet,

Au 2013-1125

Kommunchef

Klar

Kommunchef ska utse kontaktperson till KOFs inflytandeprojekt

Ks 2013-1211

Kommunchef

Carian Brofeldt
utsedd

Klar

AME ska ta fram förslag på
”från bidrag till jobb”

Ks 2013-1211

Ame-chef

Ks 2014-01-22

Klar

2012:5

Ta fram en styrmodell samt riktlinjer och
rutiner för den sociala investeringsfonden

Kf 2013-04-23

Kommunstyrelse

2013:161
Maria Åhström

-vid ett kommande sammanträde ska information lämnas om lokalanpassningsåtgärder
och dess finansieringsmodell med internhyra..

2013-05-15

Kommunstyrelsen ska under 2014 kommer
att regelbundet följa upp miljönämndens
budget.

Au 2013-10-25

Egen regi eller entreprenad av sopkörning.

Ks 2014-02-05

Kommunchef

Uppdrag till utbnmd följa upp omorg av
SYV are

Ks 2014-02-26

Utbildningschef

En översyn av extern konsult av kommunens
organisation.

2012-02-22

Ta fram en styrmodell samt riktlinjer och
rutiner för den sociala investeringsfonden

Kf 2013-04-23

Teknisk chef

2013:308

Ekonomikontoret

2012:5

Uppdrag till kommunchefen bjuda in SEK
till au.

Dnr 2014:80
Kommunchef

2012:59
Kommunstyrelse

2013:161
Maria Åhström

Åtgärds- och tidplan för åtgärder med anledning av sommarens översvämningar

Au 2013-10-14

Kommunikationsplan för Gröna påsen

Ks 2013-10-23

Tekniska kontoret

2012:5
Tekniska kontoret

Dnr 2013:387
Ta upp frågan med Trafikverket om vägskyltning till Runsven AB.

Ks 2013-10-23

Tekniska kontoret

Dnr 2013:270

Mats Rydell
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Gatuchefen får i uppdrag att inför stängningen av Linköpingsgatan den 9 april utsmycka den nya infarten,

Ks 2014-03-12

Kkommunchefen får i uppdrag att i
chefsgruppen ta upp frågan om fördröjningen
av detaljplanen för stängningsområdet av
Linköpingsgatan i Skänninge.

Uppdra till kommunchefen ta fram en plan
för hur dokumenthanteringsgruppens fortsatta arbete ska ske.

Arbetsutskottet

Ksf ska undersöka om kommunens bolag
vill ansluta sig till trygghets- och säkerhetspolicyn

2012-11-21

2014-03-17

2012:374

Få information om personalavdelningens
arbete med introduktionsprogram för chefer
och medarbetare.

Personalchef

Återkommer till Ks efter dialog med mottagaren av avfall

Ks 2013-10-23

Uppdra till bitr kommunchef vidareanalysera
svar och resultat och rapportera till kommunstyrelsen, samt

Ks 2014-03-12

att upprätta en kommunikationsplan och en
handlingsplan kopplad till kommunens mål

Säkerhetschef

Tekniska kontoret

Dnr 2013:387
Bitr kommunchef

Dnr 2013:425

Uppdrag till tekniska kontoret ta fram förslag
på åtgärds- tid- och kostnadsplan för kommande åtgärder på Östergården

Ks 2914-04-23

Uppdrag till kommunchefen inkomma med
redogörelse för hur kommunstyrelseförvaltningens prognosticerade underskott 2014 ska
bemötas

Ks 2014-04-23

Tekniska kontoret utreda om ett första steg
till cykelväg Mjölby-Väderstad.

2012-10-03

Uppdrag till kommunchef och tillväxtkontor
analysera resultatet från näringslivsrankingen
och bjuda in företagarorg för samtal

Ks 2014-05-07

Dnr 2013:354

Dnr 2014:191

Teknisk chef

2011:373

Kf uppdrag till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för ANDT-strategin

2013-02-12

Kommunchef

2009:335

ANDT-samordnare

-vid ett kommande sammanträde ska information lämnas om lokalanpassningsåtgärder och dess finansieringsmodell med internhyra.

2013-05-15

Teknisk chef

Utredning om Hulje återvinning

Ksau 2013-0812

Kommunchef, teknisk chef

Uppdrag till tekniska kontoret att sälja Knallegränd 5

Ks 2014-06-04

Teknisk chef

2013:308
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Diarienummer

2016-02-12
Dnr 2014:264
Ge kommunchefen i uppdrag att till nästa sammanträde,
13/8 lämna förslag på alternativ överförmyndarorganisation i Mjölby kommun.

Ks 2014-06-18

Ta fram en handlingsplan för hur organsiering över förvaltningsgränserna för att stödja våra unga att klara
gymnasiet
Kommunchefen får i uppdrag att vidta de praktiska åtgärderna för att utforma huvudmannaskapet för Vattenråd Motala ström

Ordförande
2014-06-02

Kommunchef/bitrkommunchef

Ks 2014-10-22

Kommunchef

Nämnderna rapporterar senast den 30 april
om arbetet med risk och sårbarhetsanalysen

Kommunchef

Dnr 2013:195

2012-09-19

Miljöchefen
utsedd

Förvaltningschefer

2012:390
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