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Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens nämndsbudget som utgörs av gemensamma mål. Ledorden är "helhet, tydlighet och delaktighet" vilket ska genomsyra nämndsbudgeten.
För 2019 har nämndsmålen Tryggare Malmö, Förnybar energi samt Hållbart byggande tillkommit jämfört med 2018. Totalt har miljönämnden 13 mål och förvaltningen 42 åtaganden som
ska leda till att målen uppnås.
Genom samarbete med fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. Uppföljningen av dessa
nämndsmål är anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer målavsnittet i nämndsbudget 2019 enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-03-19
Bilaga 1: Nämndsbudget 2019

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-03-26
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Ärendet

Miljönämnden har att fastställa målavsnittet i nämndsbudgeten 2019 senast den 31 mars 2019.
Miljönämnden beslutade om verksamhet och ekonomi den 19 februari 2019.
Förvaltningens förslag till yttrande

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens nämndsbudget som utgörs av

2 (2)
gemensamma mål. Ledorden är "helhet, tydlighet och delaktighet" vilket ska genomsyra
nämndsbudgeten.
För 2019 har nämndsmålen Tryggare Malmö, Förnybar energi samt Hållbart byggande
tillkommit jämfört med 2018. Totalt har miljönämnden 13 mål och förvaltningen 42 åtaganden
som ska leda till att målen uppnås.
Miljöförvaltningen följer Malmö stads målstyrningsmodell och har anpassat denna i
miljöförvaltningens rutin för målstyrning, som är ett lättillgängligt stöd för alla chefer och
medarbetare på förvaltningen.
Miljönämndens mål bidrar på olika sätt till samtliga kommunfullmäktigemål, men är
koncentrerade till de fyra kommunfullmäktigemål som vi bidrar mest till: målområde 4, 5, 8 och
9. Frågor som är särskilt prioriterade i alla nämndsmål är områden i Malmö med låg välfärd,
barn och unga, innovationer, antidiskriminering samt arbete och ekonomisk utveckling.
Vid revideringen av miljöförvaltningens nämndsmål den 27 september 2016 gav miljönämnden i
uppdrag att bli först i staden med att koppla samtliga nämndsmål till FN:s globala mål för
hållbar utveckling, se bilaga 2 i nämndsbudget 2019.
Genom samarbete med fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och
serviceförvaltningen har gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. Uppföljningen
av dessa nämndsmål är anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas
reglementen.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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