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Redovisning av uppdrag om att ta fram en
sexmånaders rullande uppdragsplan
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontorets förslag till rullande uppdragsplan på sexmånadersbasis, i
enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.
2. Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-11-06, §827, att ta fram en rullande
uppdragsplan på sexmånadersbasis där uppdragen kan synliggöras för
kommunstyrelsen samt när de planerar att redovisas för kommunstyrelsen förklaras
fullgjort.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 6 november 2019 § 827 stadsledningskontoret i uppdrag att ta
fram en sexmånaders rullande uppdragsplan som visar när kontoret planerar att redovisa
uppdrag för kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret har under året utvecklat
planeringsarbetet avseende uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kontoret avser att göra planen för när uppdrag planeras redovisas tillgänglig för
kommunstyrelsen i en webbaserad uppföljningsportal som är en del av det nya
uppföljningssystemet. Fram till det att Uppföljningsportalen är i drift föreslås
uppdragsplanen redovisas till kommunstyrelsen genom ett dokument i Docs
Netpublicator.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsledningskontoret har under året ökat förutsättningarna att överblicka och styra
planeringen och resurssättningen av arbeten med uppdrag från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. En viktig del i planeringen är att prioritera när i tid uppdrag bedöms
lämpliga att redovisas, till exempel utifrån beroenden till andra processer, pågående
arbeten eller uppdrag.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilaga

Protokollsutdrag KS 2019-11-06 § 827
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Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 6 november 2019 § 827 stadsledningskontoret i uppdrag att ta
fram en sexmånaders rullande uppdragsplan som visar när kontoret planerar att redovisa
uppdrag för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Från och med kommunstyrelsens sammanträde den 11 september har utskick av
handlingar tidigarelagts. Det ger kommunstyrelsen och politiska sekreterare längre tid för
den politiska ärendeberedningen. Kommunstyrelsens presidium har tillgång till
föredragningslistan samt handlingar i samband med presidiemötet för planering av
aktuellt sammanträde. Detta som en del i presidiets arbete med att fastställa den
slutgiltiga föredragningslistan innan utskick.
I samband med denna förändring har behörigheten för kommunstyrelsen och politiska
sekreterare till databasen KS Sammanträdesrum tagits bort. Anledningen till detta är att
möjliggöra ordförandes uppdrag att styra föredragningslistans innehåll samt att ge hela
kommunstyrelsen en tidsmässigt enhetlig tillgång till aktuell och godkänd
föredragningslista och handlingar via Docs Netpublicator.
Kommunstyrelsen gav den 6 november stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en
rullande uppdragsplan på 6 månader för ytterligare framförhållning i den politiska
ärendeberedningen. Avsikten med en rullande uppdragsplanen är att synliggöra för
kommunstyrelsen när i tid stadsledningskontoret planerar att redovisa uppdrag för
kommunstyrelsen.
Förslag till redovisning av sexmånaders rullande uppdragsplan
Stadsledningskontoret har under året utvecklat arbetet med planering av uppdrag från
kommunfullmäktiges budget samt för de uppdrag som kommunfullmäktige löpande ger
kommunstyrelsen och de som kontoret får av kommunstyrelsen.

Inför nytt verksamhetsår gör stadsledningskontoret en preliminär planering med
resurssättning för arbeten med kommunfullmäktiges budgetuppdrag och när i tid det är
lämpligt och möjligt att redovisa dessa. Denna planering görs på årsbasis. I så stor
utsträckning som möjligt anges vilket kommunstyrelsemöte redovisning beräknas kunna
ske, i annat fall anges under vilket kvartal som redovisning planeras.
Motsvarande planering sker för de uppdrag som löpande under året kommer från
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Så snart planeringen är gjord anges
preliminärt när redovisning av uppdragen kan ske. Målbilden är att uppdrag som ska
redovisas inom kommande sex månader är angivna med datum för
kommunstyrelsemöten. Vissa av uppdragen redovisas inom kortare tid än sex månader.
För uppdrag som beräknas redovisas längre bort i tid är framförhållningen att ange under
vilket kvartal, för att längre fram precisera med ett datum.
Kommunstyrelsens ordförande styr dagordningarna för kommunstyrelsens möten vilket
innebär att den planering som kontoret gör är preliminär. Planeringen kan även komma
att förändras under året av annan anledning, till exempel genom nödvändig prioritering,
eller andra omständigheter som påverkar arbetet.
Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra planeringen av de ärenden som årligen tas
fram. Denna planering kommer att göras i samband med framtagandet av förslag till
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kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen behandlas av
kommunstyrelsen den 26 februari 2020.
Modell för uppdragsplan
Stadsledningskontoret använder en modell för överblick av planeringsläget avseende
genomförandet av uppdrag och redovisning av dessa till kommunstyrelsen.
Presentationen sker i ett så kallat Ganttschema som visar:
•
•
•
•
•

datum för när uppdrag gavs
om uppdrag kommer från KF eller KS
diarienummer
rubrik i kortversion
datum för redovisning till kommunstyrelsen

Ganttschemat presenterar i ett diagram tidsutdräkten från det att uppdrag gavs till det att
de preliminärt planeras att redovisas. Grön stapel är aktuell planering (ljusgrön anger
kvartal). Blå stapel anger att uppdrag blivit bordlagt och när det ska åter till
kommunstyrelsen. Orange stapel anger att uppdrag återremitterats, och blir efter hand på
nytt tidsatt med datum för kommunstyrelsemöten.
Modellen uppdateras efter det att preliminärt protokoll tagits fram till kommunstyrelsen
för justering. Det innebär att uppdatering vanligtvis hinner göras några dagar innan
nästkommande kommunstyrelsemöte.
Förslag
Stadsledningskontoret planerar för att ge kommunstyrelsen tillgång till den löpande
uppdaterade uppdragsplanen via den webbaserade Uppföljningsportalen som är en del i
det nya uppföljningssystemet. Uppföljningsportalen beräknas vara i drift i början på
2020. Informationen är preliminär och betraktas som arbetsmaterial. Portalen kommer att
kunna nås genom en länk, via en ikon/app eller via intranätet.
Fram till det att Uppföljningsportalen är i drift föreslås redovisning av uppdragsplan ske
genom ett dokument i Docs Netpublicator. Stadsledningskontoret tar inför varje
kommunstyrelsemöte fram ett uppdaterat dokument som presenterar ett Ganttschema över
de uppdrag som planeras att redovisas på kommande möten. Nedan visas ett utsnitt från
kontorets modell som exempel:
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Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att den föreslagna modellen för redovisning av när
uppdrag planeras att redovisas ger kommunstyrelsen och politiska sekreterare god
möjlighet att följa kontorets arbete.

Anders Roswall

Eva Hessman

Områdeschef kontorsledning

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-11-06

Yrkande från SD angående förändringar i
utskick av handlingar i kommunstyrelsens
sammanträden
§ 827, 1097/19
Beslut

Enligt yrkande från M, L och C:
1. Yrkandet från SD avslås.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en rullande uppdragsplan på 6
månadsbasis, där uppdragen kan synliggöras för kommunstyrelsen samt till när de
planeras att redovisas för kommunstyrelsen.

Tidigare behandling

Bordlagt den 9 oktober 2019, § 735 och den 23 oktober 2019, § 770.

Handlingar

Yrkande från SD den 25 september 2019.
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 23 oktober 2019.
Yrkande från D den 28 oktober 2019.
Yttrande från S den 23 oktober 2019.

Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C
den 23 oktober 2019.
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 28 oktober 2019.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 25 september 2019.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.
Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna yrkandet som Ja-proposition i
huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och
finner att Martin Wannholts yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvoteringen

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons yrkande och Nej för bifall
till Martin Wannholts yrkande.”
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Kommunstyrelsen

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S),
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M)
röstar Ja (10).
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstar Nej (2).
Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1).

Protokollsanteckningar

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat Ja.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 oktober 2019.
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret

Dag för justering
2019-11-19

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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