Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
STK-2020-963

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Ärendet, med vårt diarienummer STK-2020-963, överlämnas till ovanstående för yttrande. Svaret,
ställt till stadskontoret, ska vara stadskontorets e-postadress registrera.stk@malmo.se tillhanda
senast 2021-07-01.
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, samtidigt som det bedömts finnas ett behov av att se över formerna för styrdokumenten och
arbetet som sker inom ramen för dessa.
De styrdokument som berörs är:






Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, antagen 2011
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, antagen 2014
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, antagen 2017
Strategi för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030, antagen 2018
Ärende gällande folkhälsopolicy för Malmö stad, antagen 2010

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.

För att främja en bred förankring och säkerställa att det föreslagna inriktningsdokumentet blir
allsidigt belyst skickas förslaget på remiss till samtliga nämner och helägda kommunala bolag med
svar senast den 11 november 2020.
Nämnder och bolag ska särskilt inkomma med synpunkter på:




Innehållet i föreslaget inriktningsdokument, samt
Inriktningsdokumentets förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande
av det stadsövergripande arbetet.

Följande handlingar bifogas:
1) Förslag till Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och
jämställdhet.
Handläggande tjänsteperson på stadskontoret är Anders Eriksson.

