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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-06 kl. 15:00-15:06

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§204

Underskrifter

Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Håkan Fäldt
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§

204

Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor

STK-2020-963
Sammanfattning

Utifrån olika styrdokument arbetar Malmö stad med flera politiskt beslutade
kunskapsområden med syfte att säkerställa en hållbar, jämställd, jämlik och diskrimineringsfri
stad och organisation för samtliga Malmöbor. Vissa av dessa styrdokument skulle enligt
beslut reviderats innan utgången av 2020.
Under 2020 har det bedömts finnas ett behov av att se över formerna för styrdokumenten
och arbetet som sker inom ramen för dessa. Konsultföretaget Sweco fick i uppdrag att göra
detta och redovisade sina slutsatser i en rapport samt lade fram ett förslag på ett nytt
styrdokument.
Efter att nämnder och styrelser gett möjlighet att yttra sig har Swecos förslag väsentligt
omarbetats. Det finns därmed ett nytt förslag till styrdokument: Policy för mänskliga
rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Förslaget är att den
nu omarbetade policyn skickas på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
med svar senast den 1 juli 2021.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan eget ställningstagande förslaget på
Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och
jämställdhet på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag med svar
senast 1 juli 2021.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse KSAU 210406 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Miljönämnden beslut 201117 § 192 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (M)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från MKB Fastighets AB
Överförmyndarnämnden beslut 201029 § 124
Remissvar från överförmyndarnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 201028 § 132
Remissvar från hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 294 med Särskilt yttrande (V)
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Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 126
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201020 § 374
Förskolenämnden 201022 § 119 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 201020 § 114
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 326 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 160 med Särskilt yttrande (SD) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 129
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201021 § 96 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201015 § 152
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från Boplats Syd
Revisorskollegiet beslut 200923 § 99
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter
antidiskriminering och jämställdhet

