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Tekniska nämnden
Datum

2020-04-21

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-1058

Kommunstyrelsen

Remiss från Finansdepartementet angående slutbetänkandet Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), STK2020-463
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande över remissen Starkare
kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Utveckling av och stöd
till strategisk samverkan kan stödja nämndens verksamhet inom planering och
genomförande av stadsutveckling. Vidare är nämndens verksamhet beroende av
kompetensförsörjning av olika yrkeskategorier, vilka är attraktiva på arbetsmarknaden.
Således är nationella insatser inom kompetensförsörjning välkommet. Likaså ser nämnden
effektiviseringsmöjligheter inom digitalisering, varpå tydligare ramverk, utbyte och stöd
också skulle kunna bidra till den digitala utvecklingen.
Yttrande

Malmö stad och tekniska nämnden har blivit ombedda att lämna remissvar på utredningen
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), nedan
benämnd utredningen. Här följer tekniska nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Utredningen består av ett gediget arbete och lämnar förslag och bedömning framförallt på
övergripande nivå både lokalt, regionalt och nationellt. Exempelvis lyfter utredningen
förändringar av statsbidrag, utjämningssystem och struktur för uppföljning och utvärdering.
Tekniska nämndens yttrande berör områden som är direkt kopplade till nämndens
verksamhet framför mer kommunövergripande aspekter. Rubriksättningen följer
dispositionen för utredningens förslag.
Strukturella åtgärder
Utredningen föreslår att den strategiska samverkan bör utvecklas för att stärka kommunernas
driftskapacitet. Strategisk samverkan kan stärka nämndens arbete med planering,
exploatering och drift inom ramen för stadsutveckling. Idag har tekniska nämnden redan
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pågående samverkan inom ramen för sin verksamhet. Till exempel kommunalt samarbete
om fysisk planering och infrastruktur i partnerskapet MalmöLundregionen. Utifrån hur
regionen och kommunerna runt Malmö utvecklas, finns det vinster med att nämnden
samplanerar med sina grannkommuner. Det handlar till exempel om förändrade
transportmönster i regionen och hur arbetsmarknaden utvecklas runt om Malmö.
Vidare lyfter utredningen förslag på olika insatser för att främja strategisk samverkan mellan
kommunerna. Förslagen är på övergripande nivå. Generellt är det dock positivt att
underbygga en önskad utveckling med främjande och stödjande insatser. Till exempel
möjlighet till försöksverksamhet i vilken kommunerna får utveckla sin samverkan samt
insatser för kunskapsutveckling och analys.
Kommunens kompetensförsörjning
För att kommuner ska kunna utföra sin verksamhet, behöver de kunna rekrytera och behålla
personal med rätt kompetens. Tekniska nämnden bedriver verksamhet inom områden med
yrkeskategorier som är attraktiva på arbetsmarknaden, till exempel ingenjörer,
landskapsarkitekter och stadsplanerare. Utredningen föreslår att regeringen ska ta initiativ till
nationella åtgärder som underlättar kommuners rekrytering med fokus på sysselsättningsgrad
och arbetskraftsdeltagande.
För tekniska nämndens del hade det varit gynnsamt med nationella insatser som bidrar till att
säkerställa kompetensförsörjning inom nämndens verksamhet både på lång och kort sikt.
Det handlar både om kompetenshöjande insatser för befintlig arbetskraft på
arbetsmarknaden och att säkerställa tillförsel av ny arbetskraft genom universitet- och
högskoleutbildning kopplat till nämndens verksamhetsområde.
Kommunens digitaliseringsarbete
Utredningen lyfter att digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen. Det är både en
möjlighet och en utmaning. Den föreslår tre olika områden för att främja den digitala
utvecklingen – förvaltningsgemensam infrastruktur, översyn av regelverk samt att
Myndigheten för digital förvaltning ska stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete.
Malmö stad och tekniska nämnden har i sin budget för mandatperioden satt mål för staden
och nämndens digitaliseringsarbete. Tekniska nämnden ser redan idag att det finns
möjligheter att effektivisera nämndens verksamhet genom digitala verktyg, både internt och i
relation till medborgarna. Ett sådant arbete kan gynnas av ett tydligt regelramverk,
kommunövergripande struktur för informationsutbyte samt främjande insatser nationellt.
Övriga förslag och bedömningar
Under övriga förslag och bedömningar föreslår utredningen initiativ som ligger inom
tekniska nämndens verksamhet. Tillgång till statliga planeringsunderlag och statligt stöd i det
strategiska planeringsarbetet är en framtida möjlighet för nämndens verksamhet och som
skulle kunna bidra till effektivisering. Likaså förenklad samverkan inom vatten och

3 (3)
avloppssystem. Malmö stad och tekniska nämnden har redan idag en etablerad samverkan
inom området genom kommunalförbundet VA SYD.
Utredningen föreslår även att staten ska erbjuda kommunerna utbildnings- och
kompetensförsörjningsinsatser gällande kommunernas arbete med frågor som rör klimat,
miljö och genomförandet av Agenda 2030. Detta ligger i linje med förslagen om samverkan
och tillgång till statliga planeringsunderlag. Malmö stad och tekniska nämnden har i sin
budget för mandatperioden satt mål för klimat- och miljöarbetet. Byggande och drift av
staden är en verksamhet som har potential att minska sin klimatpåverkan. Möjligheten att
dela egna erfarenheter och lära av andra är ett positivt bidrag i det arbetet.
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