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§ 50
KS 105/17

Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till
nämnder och styrelse
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt
genom uppföljning av den interna kontrollen 2016 beslutat att en redovisning av de uppdrag
fullmäktige lämnat till nämnder och styrelse ska redovisas till fullmäktige två gånger per år.
Stadsledningsförvaltningen har upprättat en sammanställning över uppdragen, daterad den
23 februari 2017.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunikations- och kanslienheten

2017-02-23
Dnr KS 105/17

Redovisning av uppdrag, lämnade av fullmäktige

Diarienummer

Ärendemening

Trafiksäkerhetsprogram

Skogsbruksplan

Uppföljning av miljözon i Mölndals
tätort
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Uppläggningsdatum

Uppdragsinstans/er

Anmärkningar
Bevakningsdatum

Uppdrag till tekniska nämnden (f.d. gatunämnden) att lämna årliga rapporter om
kommunal olycksstatistik
Kommunfullmäktige uppdrog 2004-01-28, § 3,
åt kommunstyrelsen (serviceutskottet) att mot
slutet av varje mandatperiod översiktligt
återredovisa skogsbruksplanen
Uppdraget handläggs av lokalförsörjningsavdelningen

Rapport för 2012 - 2016 kommer att
behandlas på tekniska nämnden våren
2017
Skogsbruksplan 2011-2014 redovisades
på kommunfullmäktige den 17 juni
2015, § 98.

Fullmäktige beslutade i § 24/2009 att
införa miljözon i Mölndals tätort, med
undantag för det område som ligger
söder om Söderleden och väster om
E6/E20. Miljözonen skulle gälla fr.o.m.
den 1 juli 2010. Beslutet omprövas två
år efter införandet för utökning av
miljözonen.
2017-02-23 - Enligt beslut från
Transportstyrelsen har Malmö kommun
fått rätt i ett överklagat ärende om
miljözoner i Malmö. Tekniska förvaltningen fortsätter med utvärderingen.

Diarienummer

Ärendemening

Uppläggningsdatum

Uppdragsinstans/er

447/2011

Uppdrag att utreda möjligheten till
godtagbara och ekonomiskt rimliga
åtgärder/projekt för vattenkvalitén
inom Stensjöns avrinningsområde

2011-11-16

270/2014

Uppdrag att redovisa en utförlig
utvärdering avseende effekter av de
uppräknade vidtagna åtgärderna

2015-03-25

Kommunfullmäktige uppdrog 2011-11-16,
§ 135, åt gatunämnden (nuvarande tekniska
nämnden) att utreda möjligheten till godtagbara och ekonomiskt rimliga åtgärder/projekt för vattenkvalitén inom Stensjöns
avrinningsområde samt vilka bidrag och
medel som går att söka för dessa.
Kommunfullmäktige besvarade en motion
2015-03-25, § 53, om att upphandla byggentreprenader smartare och uppdrog
samtidigt att en utförlig utvärdering skulle
redovisas till fullmäktige senast 31 dec 2016
avseende effekter av de uppräknade vidtagna åtgärderna.
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