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§4
KS 1/17

Flytt av medel för jobbskuggning 2018
Beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att flytt av medel för jobbskuggning från kommunstyrelsens
förfogandeanslag till kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott finns beaktat i
förslaget till utgiftstak 2018.
Ärendet
De anställda i Mölndals stad har sedan 2013 haft möjlighet att jobbskugga en kollega utomlands. Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att, från och med 2018, sätta av 100 tkr
årligen till det kommunbidrag som arbetsgivar- och organisationsutskott tilldelas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att flytt av medel för jobbskuggning från kommunstyrelsens
förfogandeanslag till kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskottet finns beaktat i
förslaget till utgiftstak 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar inte i beslutet.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 69
KS 1/17

Ansökan om medel för jobbskuggning 2017
Beslut
Kommunstyrelsen avsätter 100 tkr, till tio jobbskuggningar, från sitt förfogandeanslag till
jobbskuggning 2017. Kommunstyrelsen lägger, från och med 2018, 100 tkr årligen till det
kommunbidrag som arbetsgivar- och organisationsutskottet tilldelas.

Ärendet
De anställda i Mölndals stad har sedan 2013 haft möjlighet att jobbskugga en kollega
utomlands. Under 2016 så tog fem medarbetare chansen att jobbskugga. Jobbskuggningarna
har utförts i Norge, England, USA, Slovenien och Malta. Dessa jobbskuggningar bedöms ha
bidragit positivt till verksamheten. Nytt för 2016 var att även chef skulle motivera hur
jobbskuggningen på ett positivt sätt skulle inverka på verksamheten, och på så sätt
kvalitetssäkra ansökningarna.
Sveriges Kommuner och Landsting påtalade också i sin rapport Kommunkompassen att det
var en av Mölndals stads styrkor att medarbetare kunde få chansen att jobbskugga. En
möjlighet att jobbskugga kan också ses som en del i att göra Mölndals stad till en attraktiv
arbetsgivare, som också är ett av kommunfullmäktigemålen.
Arbetsgivar- och organisationsutskottet ansöker därför om medel på 100 000 kronor från
kommunstyrelsens förfogandeanslag för att bedriva jobbskuggning även 2017.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 17 januari
2017, § 5.
Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avsätter 100 tkr, till tio
jobbskuggningar, från sitt förfogandeanslag till jobbskuggning 2017. Arbetsgivar- och
organisationsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen från och med 2018 lägger 100 tkr
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årligen till det kommunbidrag som arbetsgivar- och organisationsutskottet tilldelas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till beslut kan antas
och finner att så sker.
Expedieras till
Arbetsgivar- och organisationsutskottet, ekonomiavdelningen, budgetberedningen
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