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Nämndsövergripande styrdokument: ny översyn och förslag till
upphävande

STK-2018-706
Sammanfattning

Under de senaste åren har ett antal översyner gjorts av aktuella nämndsövergripande
styrdokument av plan-, program- och policykaraktär. I samband med översynen har
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse beslutat upphäva flera av dessa.
Kommunfullmäktige gav 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av de
återstående styrdokumenten. Delar av en sådan gjordes i samband med omorganisationen
2017. Här presenteras resultatet av den analys som skett därefter. I maj 2019 finns 89
nämndsövergripande styrdokument. Här föreslås att upphäva ytterligare 13 dokument.
Vidare görs i ärendet en kort redovisning av det pågående arbetet vid stadskontoret att
utveckla rutiner för att hålla uppsikt över planerat och pågående arbete med
nämndsövergripande styrdokument. Dessutom föreslås att kommunfullmäktige beslutar ge
kommunstyrelsen i uppdrag att se över Riktlinjerna för utformning av Malmö stads styrdokument.
Vidare kommer metodstödet för stadskontorets medarbetare att ses över och anpassas till de
nya riktlinjerna. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas, stadens
ledningsgrupps och förvaltningarnas roll vid framtagande och beslutsfattande kring de olika
dokumenttyperna kommer i samband med arbetet kring riktlinjerna att tydliggöras.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver följande nämndsövergripande styrdokument Malmö
stadsmiljöprogram – riktlinjer för stadsmiljön i centrala Malmö (kommunfullmäktige 2001).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över och eventuellt
revidera Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen upphäver följande styrdokument
Handlingsplan för utvecklad medborgarservice och medborgardialog (KS 2013)
Medborgarkontorens, stadsbibliotekets och stadsdelsbibliotekens demokratiarbete: riktlinjer (KS
2010)
Riktlinjer för arkivhanteringen inom Malmö kommuns utbildningsverksamhet (KS 2007)
Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar inom Malmö kommuns utbildningsverksamhet
(KS 2007)
Lex Sarah: ramverk för lokala rutiner (KS 2011)
Riktlinjer för arkivhanteringen inom socialtjänsten med angränsande områden inom Malmö
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kommun (KS 2007)
Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar inom socialtjänsten med angränsande områden
inom Malmö kommun (KS 2007)
Strategi och handlingsplan för Malmö stad – Nationella IT-strategin för vård och omsorg (KS
2010)
Etablering av internationella organisationer i Malmö – handlingsplan (KS 2000)
Handlingsplan för Malmö stads nationella omvärldsbevakning (KS 1999)
Plan för kvalitetsarbetet inom det obligatoriska skolväsendet i Malmö (KS 2003)
Skadeförebyggande program för Malmö (KS 1997)
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att leda arbetet att tillsammans med
övriga förvaltningar utveckla former för en mer samordnad styrning genom
nämndsövergripande styrdokument eller alternativa styrmetoder.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att göra en sammanställning av ännu
inte avslutade uppdrag att ta fram nya kommunövergripande styrdokument och
snarast möjligt återkomma till kommunstyrelsen med denna.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med tillägg
av en tredje beslutspunkt under delen där kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att göra en sammanställning av ännu inte avslutade
uppdrag att ta fram nya kommunövergripande styrdokument och snarast möjligt återkomma till
kommunstyrelsen med denna."
Samtliga ledamöter instämmer i tilläggsyrkandet och ordförande finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla förslaget.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Nämndsövergripande styrdokument ny översyn
och förslag till upphävande
Styrdokument - Juli 2019

