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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-24 kl. 15:00-15:42

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Kommunövergripande styrdokument: sammanställning av
pågående uppdrag

STK-2020-149
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har stadskontoret de senaste åren
gjort översyner av de kommunövergripande styrdokumenten. Kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har i samband med översynerna fattat beslut om upphävande av flera
styrdokument och sammantaget har antalet styrdokument gått från drygt 160 till knappt 80
(per november 2019).
Malmö stads arbete med den kommunövergripande styrningen går nu vidare. Vid
sammanträdet 30 oktober 2019 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till stadskontoret att göra
en sammanställning av ännu inte avslutade uppdrag att fram kommunövergripande
styrdokument och snarast möjligt återkomma till kommunstyrelsen med denna. I ärendet
redovisas den sammanställning stadskontoret tagit fram tillsammans med Malmö stads
förvaltningar och bolag.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar,
se över vilka pågående uppdrag avseende kommunövergripande styrdokument som
med anledning av den nya målstrukturen inte är aktuella samt att stadskontoret
redovisar resultatet av detta arbete.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar, se över vilka
pågående uppdrag avseende kommunövergripande styrdokument som med anledning av den nya målstrukturen
inte är aktuella samt att stadskontoret redovisar resultatet av detta arbete.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla det reviderade förslaget.
Beslutsunderlag
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