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Sammanfattning

Förslag till budgetskrivelse 2021, förvaltning 102 - kommunstyrelsen är ett underlag inför
beredningen av förslag till kommunfullmäktiges budget. Budgetskrivelsen redovisar de
utmaningar som har identifierats för den egna nämnden under perioden 2021-2023 samt de
insatser som planeras från och med 2021 för att möta utmaningarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsens överlämnar Budgetskrivelse 2021, förvaltning 102 – kommunstyrelsen för att

ingå i underlaget till beredning av kommunfullmäktiges budget 2021.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-07
Kommunstyrelsen 2020-09-09
Beslutet skickas till

Stadskontorets budgetchef

Ärendet

SIGNERAD

2020-08-31

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande
ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet, samt ha uppsikt över de kommunala verksamheter som bedrivs inom
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Stadskontorets utvecklingsarbete med att
etablera ett sammanhållet, proaktivt, effektivt och lärande stadskontor som ger bra underlag till

2 (2)
kommunstyrelsen i dess uppgift att leda, samordna och ha uppsikt över Malmö stads
verksamheter fortsätter.
Kommunstyrelsen och stadskontoret ska tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag
göra gemensamma prioriteringar och utveckla strategier för ett hållbart Malmö. Den stora
utmaningen för kommunstyrelsen de närmaste åren kommer därför fortsatt vara arbetet med att
utveckla och etablera styr- och ledningsprocesser för staden. En viktig prioritering för
kommunstyrelsen och stadskontoret är att stötta stadens förvaltningar i deras respektive
grunduppdrag. Stadskontoret ska utveckla verktyg och metoder som än bättre möter
förvaltningarnas behov. Stadskontoret ska bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv och
sträva efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva
samarbeten och god samverkan.
Malmö stad står, likt offentlig sektor generellt, inför omfattande utmaningar i
kompetensförsörjning. Den demografiska utvecklingen, att antalet barn och äldre ökar i högre
takt än vuxna i arbetsför ålder bidrar till att det blir allts svårare att rekrytera rätt kompetens till
stadens verksamheter och det finns risk för arbetskraftsbrist inom flera områden i offentlig
sektor.
Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att främja hållbar tillväxt såväl genom ett
ändamålsenligt och effektivt arbete lokalt inom stadens gränser som genom att tillvarata stadens
intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformer. Utifrån detta samt
den höga förändringstakten behöver kommunstyrelsen och stadskontoret tillsammans med
andra förvaltningar ställa än mer krav på kontinuerlig utveckling av angreppssätt och
arbetsformer. Under 2021 fokuserar kommunstyrelsen och stadskontoret fortsatt på att stärka
och vidareutveckla lokala och regionala samarbeten och samverkansformer både inom offentlig,
privat och idéburen sektor.
Stadskontoret kommer fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för och utveckla verktyg för
att digitalisera och automatiserade verksamhetsprocesser i stadens verksamheter.
Stadskontoret fortsätter att i nära samarbete med förvaltningarna utveckla hur stadskontoret på
bästa sätt leder, samordnar och har uppsikt över stadens verksamhet och angelägenheter, för att
de tillsammans på ett effektivt sätt ska hantera Malmös utmaningar och tillvarata möjligheter för
att uppnå en hållbar utveckling.
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