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§ 49
KS 104/17

Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt
genom uppföljning av den interna kontrollen 2016 beslutat att en redovisning av de uppdrag
kommunstyrelsen lämnat till utskott och förvaltning ska redovisas till kommunstyrelsen två
gånger per år. Stadsledningsförvaltningen har upprättat en sammanställning över uppdragen,
daterad den 23 februari 2017.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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 104/17

Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunstyrelsen
Diarienummer

Ärendemening

Uppläggningsdatum

Uppdragsinstans/er

Anmärkningar
Bevakningsdatum

384/2005 511

Uppdrag avseende översyn av
parkeringsnorm för Mölndal

2005-11-25

403/2013

Uppdrag att ta fram förslag till ny
internationell policy för Mölndals
stad

2014-01-29

207/2014

Uppdrag att uppdatera riktlinjer för
resor i tjänsten

2014-11-26

1/2017

Uppdrag (till ksagu) om utvärdering 2017-03-01
av projektet jobbskuggning för
anställda i Mölndals stad

Kommunstyrelsen uppdrog 2005-12-07,
§ 326, åt planeringsutskottet att utarbeta
förslag till ny parkeringsnorm för Mölndal.
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-01-29,
§ 14, åt stadsledningsförvaltningen att ta
fram ett förslag till ny internationell policy
för Mölndals stad
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-11-26,
§ 246, åt stadsledningsförvaltningen att
uppdatera riktlinjerna varje år
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01,
§ 69, att avsätta 100 000 kronor för jobbskuggning 2017. Fr.o.m år 2018 avsätts
årligen 100 000 kronor för jobbskuggning.

Reviderad parkeringspolicy för
Mölndals stad antogs av kommunfullmäktige den 14 dec 2016, § 191.
Förslag till ny policy har varit på
remiss till nämnder och bolag.
Antagande tidigast på fullmäktige i
maj 2017.
Uppdaterade riktlinjer för resor
antogs av kommunstyrelsen den
25 jan 2017, § 17.
Utvärdering av projektet 2016 redovisades på kommunstyrelsen den
1 mars 2017.
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