Malmö stad

Stadskontoret

Kommunövergripande styrdokument: pågående icke avslutade uppdrag
Status per 17 februari 2020

1.Översiktsplan för Malmö
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan. Den ska redovisa kommunens användning av mark och vatten på ungefär
20 års sikt. Planen anger kommunens inriktning för den fysiska planeringen och utgör vägledning för kommande planering (till exempel
detaljplaner) och ska svara på hur nationell lagstiftning och målbild inom området avser att uppfyllas.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Maj 2019.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen (antagande ska ske av kommunfullmäktige).
Bakgrund till uppdraget: Om 25 år förväntas antalet Malmöbor vara närmare en halv miljon, vilket innebär såväl möjligheter som utmaningar. För det
behövs både visioner och långsiktig planering för stadens fortsatta utveckling. I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga
strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar men vissa delar kan behöva uppdateras och förtydligas.
Bygger uppdraget vidare på något? Gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018.
Beslutsplanering: Tillstyrkande i stadsbyggnadsnämnden och därefter behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vintern 2021-2022.

2. Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan. Den ska redovisa kommunens användning av mark och vatten på ungefär
20 års sikt. Planen anger kommunens inriktning för den fysiska planeringen och utgör vägledning för kommande planering och ska svara på hur
nationell lagstiftning och målbild inom området avser att uppfyllas. Detta styrdokument fördjupar strategierna och riktlinjerna för det avgränsade
geografiska området.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Maj 2013.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen (antagande ska ske i kommunfullmäktige).
Bakgrund till uppdraget: Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den
beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.
Bygger uppdraget vidare på något? Gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018.
Beslutsplanering: Kommunstyrelsen godkände 13 februari 2019 utställningsförslaget ”Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn – en
fördjupning av Översiktsplan för Malmö” för genomförande av utställning och remiss (STK-2018-1090). Kommunfullmäktige förväntas behandla
planen våren 2020.

3. Policy och norm för parkering och mobilitet
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkering och anger i plan var parkering ska ordnas och att
fastighetsägaren är skyldig att lösa parkeringen. Stadsbyggnadsnämnden anger med stöd i plan- och bygglagen det parkeringsbehov som
fastighetsägaren har att tillgodose och för det finns denna policy och norm.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? December 2015.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktiges budget för 2015.
Bakgrund till uppdraget: I Malmö stads budget för 2015 har stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och Parkering Malmö fått i
uppdrag att tillsammans göra en genomgripande översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. Enligt översiktsplanen ska Malmö växa
huvudsakligen inom befintlig bebyggelse, vilket ställer krav på ökad yteffektivitet och kostnadsmedvetenhet. Trafik- och mobilitetsplanen fastslår
mål och metoder för att en ökande andel av resorna i staden bestå av yteffektiva transporter som gång, cykel och kollektivtrafik.
Bygger uppdraget vidare på något? Plan- och bygglagen. Trafikförordningen. Gällande parkeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige i september
2010.
Beslutsplanering: Kommunfullmäktige förväntas behandla styrdokumentet under första halvan av 2020.

4. Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden/Stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret
Beskrivning av uppdraget: Plan för Malmös gröna och blåa miljöer tar ett samlat grepp kring frågor som rör stadens parker, naturområden, kust och
hav. Planen pekar ut det fortsatta arbetet med att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad med avstamp i ekosystemet och den
biologiska mångfalden. Planen ska ligga till grund för en klimatanpassning av staden, stärka den biologiska mångfalden, främja Malmöbornas hälsa
och välbefinnande och stärka invånarnas delaktighet.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? 2015.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen (antagande ska ske av kommunfullmäktige).
Bakgrund till uppdraget: Plan för Malmös gröna och blå miljöer är ett led i arbetet med att förverkliga den kommunövergripande översiktsplanens mål
om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Planen är ett strategiskt dokument som samlar och konkretiserar kommunens mål som berör de
gröna och blå miljöerna och pekar ut en riktning för det fortsatta arbetet. Målsättningen är att förtydliga översiktsplanens strategier avseende de
gröna frågorna, säkerställa tillgången på gröna miljöer och ta fram genomförandestrategier för att få staden grönare.
Bygger uppdraget vidare på något? Grönplan för Malmö 2003. Gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018.
Beslutsplanering: Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har godkänt planen för att skicka den vidare till kommunstyrelsen. Ärendet hos
kommunstyrelsen (STK-2019-475) är ännu inte beslutsplanerat.

5. Energistrategi för Malmö stad
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Gällande energistrategi för Malmö är från 2009. Sedan dess har det skett stora förändringar på energimarknaden. Målet om
klimatneutral organisation är inom räckhåll med ett fåtal kompletterande åtgärder som ännu inte är på plats men för att nå visionen till 2030 krävs
det däremot nya grepp och en reviderad energistrategi.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? November 2019.
Från vem kom uppdraget? Stadsbyggnadsnämnden. Begäran om uppdrag är ställt till kommunstyrelsen (antagande ska ske av kommunfullmäktige).
Bakgrund till uppdraget: Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Energistrategi för Malmö ska innehålla visioner och mål för Malmös energisystem,
den ska även innehålla konkreta åtgärder för att nå dessa inom områdena effektivare energianvändning, omställning till förnybar energiproduktion,
effekt och kapacitetsutmaningen, energi inom transportsystemet.
Bygger uppdraget vidare på något? Gällande energistrategi från 2009. Gällande miljöprogram.
Beslutsplanering: Begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en ny energistrategi för Malmö stad (STK-2019-1575) planeras tas upp
i kommunstyrelsen 12 februari 2020.

6. Naturvårdsplan för Malmö stad
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Uppdraget handlar om att aktualisera Malmö stads gällande naturvårdsplan från 2012. Ungefär 20 procent av
naturvårdsplanens utpekade områden har sedan dess fått försämrade naturvärden och det finns därför ett stort behov av att aktualisera gällande
plan. De mål som är formulerade i naturvårdsplanen behöver omarbetas för att bättre anpassas till behoven inom naturvården. För att sedan kunna
följa upp och uppnå de aktualiserade målen behöver strategidelen för naturvårdsplanen omarbetas och anpassas till de nu rådande förhållandena.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? November 2018.
Från vem kom uppdraget? Stadsbyggnadsnämnden.
Bakgrund till uppdraget: Den nu gällande naturvårdsplanen har blivit inaktuell – mycket har förändrats i Malmös värdefulla naturområden och det
finns ett stort behov av att revidera naturvårdsplanen för att möta detta. Nya reviderade strategier för att uppnå målen i naturvårdsplanen behövs.
Bygger uppdraget vidare på något? Nu gällande naturvårdsplan.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

7. Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 2015-2020
Nämnd och förvaltning: Arbetsmarknads- och socialnämnden/Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för samordning, uppföljning och eventuell revidering av ”Plan för kvinnofrid
och mot våld i nära relation”. Då nuvarande plan gäller till och med 2020 pågår en uppföljning och revidering.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? I juni 2017 (§ 148) gav kommunfullmäktige i uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden att ansvara
för samordning, uppföljning och eventuell revidering av ”Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 2015-2020”.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige 21 juni 2017 (§ 148).
Bakgrund till uppdraget: Malmö stad vill med planen motverka allt våld i nära relation. Planen syftar till att synliggöra och förebygga våld, säkra
jämställdhet och säkra att enskilda personer får ett gott bemötande och adekvat hjälp.
Bygger uppdraget vidare på något? Kommunfullmäktige tog fram den ursprungliga planen vilken antogs 4 februari 2016.
Beslutsplanering: Arbetsmarknads- och socialnämnden planerar revidera planen under 2020. I ärendet till kommunfullmäktige 21 juni 2017 (ovan) lyfts
det dock fram att planen gäller flera nämnder och därför även fortsatt ska behandlas av kommunfullmäktige.

8. Resepolicy
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Uppdraget innebär att arbeta fram en ny resepolicy och även utreda möjligheten att ta fram en klimatväxlingsmodell.
En gemensam policy klargör kommunfullmäktiges förhållningssätt och tydliggör ansvaret för att göra mer hållbara val vid möten inom och utom
Malmö stad.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 om uppdraget. Stadskontoret ska samarbeta med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktiges budget 2019.
Bakgrund till uppdraget: Behov av att följa upp nuvarande resepolicy och framöver minska resandet med målsättningen att vår egen organisation ska
vara klimatneutral år 2020.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande resepolicy (beslutad 2010).
Beslutsplanering: Kommunstyrelsen i april 2020 och därefter behandling i kommunfullmäktige.

9. Miljöprogram
Nämnd och förvaltning: Miljönämnden/Miljöförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Uppdrag i Malmö stads budget 2020 att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla från 2021.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? November 2019.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Uppdrag i Malmö stads budget 2020. Nuvarande miljöprogram upphör 2020.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande miljöprogram.
Beslutsplanering: Miljönämnden har fått uppdrag att ta fram ett förslag under 2020. Beslut i miljönämnden tidigast i december 2020 och därefter
behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

10. Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028
Nämnd och förvaltning: Tekniska nämnden/Fastighets- och gatukontoret
Beskrivning av uppdraget: Att åstadkomma god ljudmiljö och motverka störningar från omgivningsbuller.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Planen revideras kontinuerligt.
Från vem kom uppdraget? Planen är upprättad av Malmö stad i enlighet med förordning för omgivningsbuller (SFS 2004:675) som utgör en förlängning
av det europeiska direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Planen är också upprättad i enlighet med miljöbalkens
femte kapitel om miljökvalitetsnormer.
Bakgrund till uppdraget: Enligt direktivet ska kommuner med fler än 100 000 invånare kartlägga omgivningsbuller och fastställa ett åtgärdsprogram
vart femte år.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande plan för god ljudmiljö.
Beslutsplanering: Planen är utsänd på remiss enligt beslut i tekniska nämnden (TN-2018-3795).

11. Trafik- och mobilitetsplan
Nämnd och förvaltning: Tekniska nämnden/Fastighets- och gatukontoret
Beskrivning av uppdraget: Planen är ett instrument för att planera trafik och mobilitet.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Behov av planering av trafik och mobilitet.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande trafik- och mobilitetsplan.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

12. Riktlinjer för flaggning
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Malmö stad har i egenskap av offentlig organisation ett behov av att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma
utländskt besök, allmänna flaggdagar och andra högtidliga tillfällen på Malmö stads officiella flaggstänger. I dagsläget finns inga beslutade riktlinjer
för flaggning: denna sköts enligt nationella regler och genom beslut i representationskommittén och andra beslutsorgan efterhand som behoven har
uppstått.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Januari 2018.
Från vem kom uppdraget? Stadsdirektör.
Bakgrund till uppdraget: Servicenämnden har i remissvar ställt sig positiv till riktlinjer för flaggning (STK-2017-898) utifrån en motion till
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en policy för flaggning. Uppdraget från stadsdirektören är att ta fram riktlinjer
(policy) och bilägga dessa kommunstyrelsens svar på motionen. Ärendet är dock inte beslutsplanerat.
Bygger uppdraget vidare på något? Dagens anvisningar för Malmö stads officiella flaggning. Anvisningarna utgår från gällande förordningar och stadens
praxis och gäller stadens officiella flaggstänger.
Beslutsplanering: Nej, inte i dagsläget.

13. Kommunikationsplattform
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Uppdraget är att ta fram en ny kommunikationspolicy och varumärkesguide för Malmö stad. Kommunikationspolicyn
innehåller generella principer för kommunikation i Malmö stad. Varumärkesguiden innehåller en ramberättelse som sammanfattar vad Malmö stad
ska stå för och innehåller några generella regler för organisationens visuella kommunikation. Syftet är att ge förutsättningar för effektiv och
sammanhållen kommunikation som bidrar till att stärka förtroendet för Malmö stad.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Uppdraget har sitt ursprung i kommunstyrelsens nämndsbudget 2017: nämndsmålet ”Stärka varumärket
Malmö stad och kommunicera detta med omvärlden” och åtagandet ”Stadskontoret kommer att leda arbetet med att utveckla en ny
varumärkesplattform.”
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen.
Bakgrund till uppdraget: Mycket har hänt i både Malmö stad och i omvärlden sedan nuvarande kommunikationsplattform beslutades. Utvecklingen
påverkar Malmö stads kommunikationsarbete och också hur styrdokument ska utformas.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande kommunikationsplattform (beslutad 2000, uppdaterad senast 2006).
Beslutsplanering: (När planeras nämnden besluta om styrdokumentet? Om det inte finns någon sådan planering, ange detta)
Nej, inte i dagsläget.

14. Riktlinjer för digital infrastruktur och IT
15. Riktlinjer för digitalisering
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Kommunfullmäktige beslutade i samband med att man antog programmet ”Det digitala Malmö” (STK-2016-415) att uppdra
åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till ”Riktlinjer för digital infrastruktur och IT” i avsikt att ersätta nuvarande bredbandspolicy och IT-strategi.
Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om övriga erforderliga riktlinjer och anvisningar för realisering av
beslutat program för digitalisering – dessa är ”Riktlinjer för digitalisering” som kompletterar ”Det digitala Malmö”.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Mars 2017.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: När Malmö stads IT-strategi togs fram (2007) var IT-verksamheten främst inriktad på en gemensam teknik- och
tjänsteplattform. Många av strategins intentioner och målsättningar har förverkligats och Malmö stad har idag en modern, robust och
kostnadseffektiv teknik- och tjänsteplattform. Den snabba teknikutvecklingen och en djupgående samhällelig digitalisering gjort delar av strategin
daterad, medan andra viktiga perspektiv och insatsområden saknas, bland annat inom verksamhetsutveckling och tillämpning av IT i ett
medborgerligt och samhälleligt perspektiv. ”Riktlinjer för digitalisering” avser därför att komplettera ”Det digitala Malmö” med styrningsprinciper
samt förutsättningar för digital innovation.
Bygger uppdraget vidare på något? Programmet ”Det digitala Malmö”.
Beslutsplanering: Nej, inte i dagsläget.

16. Handlingsplan för bostadsförsörjning (Riktlinjer för bostadsförsörjning)
Nämnd och förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Kommunen ska enligt lag planera för bostadsförsörjningen i kommunen med riktlinjer. Syftet med planeringen ska vara att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs. Riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Ursprung i lagstiftning.
Från vem kom uppdraget? Lagstiftning (Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar)
Bakgrund till uppdraget: Enligt lagstiftningen.
Bygger uppdraget vidare på något? Ja, gällande riktlinjer (handlingsplan) antogs av kommunfullmäktige 2018.
Beslutsplanering: Ingen beslutsplanering för närvarande. Arbetet kommer att starta under 2020 och beräknas kunna behandlas av kommunfullmäktige
2021.

17. Riktlinjer för lokalförsörjningsprocess
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: I samband med att ansvaret för lokalförsörjningsfrågorna förändras och ansvaret delas på stadskontoret och
serviceförvaltningen kommer stadskontoret ta fram processbeskrivningar och riktlinjer för den framtida lokalförsörjningsprocessen.
Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag (STK-2019-1146) att utfärda de anvisningar till nämnder som krävs för beredningen av stadens
årliga lokalförsörjningsplan.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Februari 2020.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen.
Bakgrund till uppdraget: Lokalförsörjningsprocessen är idag oklar och behöver förtydligas.
Bygger uppdraget vidare på något? Ny organisering av lokalförsörjning i staden.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

18. Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Riktlinjerna fastställer en miniminivå för Malmö stads informationssäkerhetsarbete. Syftet är att upprätthålla förtroendet för
och kontinuiteten i kommunens verksamheter.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Revidering ska göras årligen.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen
Bakgrund till uppdraget: Dokumentet ska uppdateras årligen. Under den revidering som genomfördes 2019 visades ett behov av en komplett översyn
och omstrukturering av riktlinjerna under 2020 (STK-2019-588).
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande riktlinjer.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

19. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Riktlinjerna ska säkerställa att Malmö stad lever upp till de krav som finns i uppdragsbeskrivningen (STK-2018-410)
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? September 2018
Från vem kom uppdraget? Lagstiftning.
Bakgrund till uppdraget: Malmö stad ska leva upp till lagstiftningens krav och bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Utifrån en undersökning som
Malmö stad gjort behövs bättre samordning och struktur.
Bygger uppdraget vidare på något? Malmö stads undersökning.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget. Riktlinjerna planeras skickas på förvaltningsremiss och därför behandlas av kommunstyrelsen under våren.

20. Riktlinjer: Malmös arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism – en del av arbetet med
normbrottsprevention bland unga
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Revidering av befintliga riktlinjer.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? 2015 (nuvarande riktlinjer)
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen
Bakgrund till uppdraget: Riktlinjerna beskriver hur kommunen och samverkande parter vill se på uppdraget och agera på samhälls-, grupp- och
individnivå. Riktlinjerna beskriver ett önskat förhållningssätt för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och hänvisar också stadens
medarbetare och samverkansparter till rätt aktör i olika situationer.
Bygger uppdraget vidare på något? Revidering av nuvarande riktlinjer (antogs 2016).
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

21: Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
22: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering
23: Utvecklingsplan för barnets rättigheter
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Kommunfullmäktige antog 2010 ”Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering” och 2011 ”Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering”. Bägge planerna gäller till och med 2020. I planerna anges att de ska revideras vid behov minst en gång per mandatperiod.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 (STK-2017-1538) att bägge planerna ska revideras innan utgången av 2020 och att
arbetsgivarperspektivet på planernas innehåll då ska beaktas. Stadskontoret har nu identifierat behovet av ett helhetsgrepp kring de bägge planerna
och angränsande planer och arbeten som ”Utvecklingsplan för barnets rättigheter” och Agenda 2030. Stadskontoret tar därför ett omtag genom att
formulera ett uppdragsdirektiv ur ett helhetsperspektiv. Fokus i uppdragsdirektivet kommer att ligga på att följa upp resultaten hittills och vad som
behöver göras framöver för att uppnå förflyttning i sakfrågorna.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? September 2018.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen (STK-2017-1538), lagstiftning, ratificerade konventioner och deklarationer
Bakgrund till uppdraget: Se ”Beskrivning av uppdraget”.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande planer.
Beslutsplanering: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan utgången av 2020.

24. Kulturstrategi
Nämnd och förvaltning: Kulturnämnden / Kulturförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Den aktuella kulturstrategin gäller 2014-2020. En ny kulturstrategi ska stärka stadens arbete att öka livskvaliteten och
livsmöjligheterna för invånarna och bidra till ett jämlikt och jämställt Malmö. Kulturnämnden avser att revidera kulturstrategin inför 2021.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Maj 2014.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Syftet har varit att ta fram en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur.
Bygger uppdraget vidare på något? Nej.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

25. Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Nämnd och förvaltning: Kulturnämnden / Kulturförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Handlingsplanen 2019–2020 är en samverkansförklaring för hur stadens nämnder och bolag ska arbeta för att uppnå
kulturmålen. De gemensamma åtagandena har formulerats på förvaltningsnivå utifrån samtal om kulturens betydelse för staden, med samverkan i
fokus, och är tänkta att ingå i respektive nämnds ordinarie målkedja för att säkra tydligheten och uppföljningen. Kulturnämnden avser att revidera
handlingsplanen inför 2021.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Maj 2014.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Styrdokumentet syftar till att göra Malmö mer hållbart med hjälp av konst och kultur.
Bygger uppdraget vidare på något? Nej.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

26. Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2020-2022
Nämnd och förvaltning: Kulturnämnden / Kulturförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Handlingsplanen syftar till att implementera Malmö stads åtaganden att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
utifrån rådande lagstiftning gällande den romska minoriteten. Kulturnämnden arbetar för närvarande med ett underlag till handlingsplan.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? 2014.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Syftet är att tillgodose den nationella minoritetens rättigheter.
Bygger uppdraget vidare på något? Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

27. Biblioteksplan
Nämnd och förvaltning: Kulturnämnden / Kulturförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Biblioteksplanen är ett styrdokument för folk- och skolbiblioteksverksamhet i Malmö under perioden 2016-2020. En ny
biblioteksplan ska tas fram och omfatta omfattar alla folk- och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska utgöra grunden för Malmös skol- och
folkbiblioteks verksamhetsplaner.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Enligt lag.
Från vem kom uppdraget? Enligt lag.
Bakgrund till uppdraget: Bibliotekslagen.
Bygger uppdraget vidare på något? Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Beslutsplanering: Inte i dagsläget.

28. Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i
Malmö
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen / Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Översyn av andexeringen i samverkan med förskolenämnden och grundskolenämnden.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? December 2019.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen.
Bakgrund till uppdraget: Revidering av ett redan befintligt styrdokument.
Bygger uppdraget vidare på något? Nuvarande styrdokument.
Beslutsplanering: Kommunstyrelsen i september 2020.

29. Program för att motverka hemlöshet
Nämnd och förvaltning: Tekniska nämnden/ Fastighets- och gatukontoret
Beskrivning av uppdraget: Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 29 april 2018 att anta en handlingsplan för bostadsförsörjning. I
handlingsplanen finns uppdraget ”Ta fram en strategi för minskad hemlöshet”. Arbetet ska göras av tekniska nämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Arbetet samordnas av tekniska nämnden.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? April 2018.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: I Malmö är hemlösheten stor. Det visar den årliga hemlöshetskartläggningen som Malmö stad gör. Hemlösheten i Malmö har
ökat under flera år. 2019 års hemlöshetsräkning visar på en minskning. Det är osäkert om denna minskning är ett trendbrott eller en tillfällighet.
Trots att antalet hemlösa minskade 2019 är kostnaderna betydliga. De lösningar som finns i dag är både kostsamma och dyra. Att ha ett eget hem är
ett grundläggande mänskligt behov och konsekvenserna för den enskilde är oerhört stora, inte minst för barn och ungdomar. Behovet att motverka
och minska hemlösheten är stort.
Bygger uppdraget vidare på något? Se ovan under ”Bakgrund till uppdraget” och ”Beskrivning av uppdraget”.
Beslutsplanering: Programmet återremitterades från tekniska nämnden i januari och är planerat att tas upp i tekniska nämnden i februari med mindre
korrigeringar. Förslag till beslut är att tekniska nämnden skickar programmet till kommunfullmäktige för behandling och att kommunfullmäktige
anmodar nämnderna att anta i ärendet bilagd handlingsplan.

30. Servicepolicy
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen/Stadskontoret
Beskrivning av uppdraget: Uppdraget är att ta fram ett förslag till kommunövergripande servicepolicy för Malmö stad. Servicepolicyn ska beskriva
principer för vad Malmö stad menar är god service (både i det enskilda mötet och i en serviceprocess där medborgaren möter flera medarbetare och
tjänster) och vad Malmö stad menar är ett gott bemötande (ur ett medborgar-, demokrati- och tillgänglighetsperspektiv). En servicepolicy och ett
utökat arbete med servicekvaliteten syftar till att åstadkomma en basnivå av effektiv och rättssäker medborgarservice och en förflyttning mot ökad
service, ökad tillgänglighet och en servicekultur i staden. En servicepolicy för Malmö stad kommer att gälla för alla medarbetare och alla de
servicemöten som sker i organisationen. Policyn omfattar medborgarens dagliga möten med stadens kärnverksamheter, de mer tillfälliga kontakterna
med kommunen, de digitala interaktionerna och vår organisering när medborgaren möter flera delar av kommunens verksamhet.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Maj 2017.
Från vem kom uppdraget? Kommunfullmäktige.
Bakgrund till uppdraget: Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade i maj 2017 beslut om att servicenämnden på uppdrag av kommunstyrelsen ska
ansvara för införande och drift av ett kommungemensamt kontaktcenter. I ärendet framgick också att stadskontoret bör ges det övergripande
ansvaret för Malmö stads arbete med servicekvalitet och inrättandet av en servicepolicy.
Bygger uppdraget vidare på något? Se ovan under ”Bakgrund till uppdraget”.
Beslutsplanering: Kommunfullmäktige under hösten 2020.

31. Handlingsplaner mot ekonomisk brottslighet mot välfärden
Nämnd och förvaltning: Kommunstyrelsen (tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och fritidsnämnden)/Stadskontoret,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fritidsförvaltningen
Beskrivning av uppdraget: Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen (STK 2017-890) tagit fram ett förslag på hur arbetet med ekonomisk
brottslighet mot välfärdssystemet ska konkretiseras för att i början av 2020 presenteras i handlingsplaner. Uppdraget bestod initialt i att ta fram en
handlingsplan men eftersom området kring brott mot välfärden är komplext och kräver många olika kompetenser föreslår stadskontoret att olika
delar samordnas av olika förvaltningar. Stadskontoret föreslås ansvara för övergripande projektledning under hösten 2019 för att i början av 2020
kunna presentera konkretiserade handlingsplaner som kan omsättas i praktiken.
När fick nämnden eller förvaltningen uppdraget? Juni 2017.
Från vem kom uppdraget? Kommunstyrelsen.
Bakgrund till uppdraget: Under våren 2017 presenterade regeringen det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott” och ett
förslag till ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och polisområde Malmö färdigställdes. Regeringen har också presenterat den
offentliga utredningen ”Kvalificerad välfärdsbrottslighet: förebygga, förhindra, upptäcka och beivra” (SOU 2017-37). Utredningens uppdrag har
varit att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Utredningen anser att det idag
finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten.
Bygger uppdraget vidare på något? Rapport om nuläge och förslag på fortsatt arbete som presenterades för kommunstyrelsen i september 2019.

Beslutsplanering: Efter avstämning i styrgruppen för uppdraget är ambitionen att handlingsplanerna läggs fram för kommunstyrelsen 15 april.

