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Sammanfattning

I Nämndsbudget 2021 redovisar kommunstyrelsen hur styrelsens tilldelade ekonomiska ramar
planeras att användas under året. Dessutom redogör styrelsen för hur de mål och uppdrag
kommunfullmäktige riktar till kommunstyrelsen i Malmö stads budget 2021 ska verkställas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer Nämndsbudget 2021 – kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-11
Kommunstyrelsen 2021-01-13
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget 2020 prioriterat ett antal målområden inom vilka
stadens nämnder ska kraftsamla under innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har till
kommunstyrelsen riktat mål inom samtliga målområden. Kommunfullmäktige har i Malmö stads
budget 2021 kompletterat målen med ett antal uppdrag riktade till kommunstyrelsen.
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Mål
Kommunfullmäktige har för innevarande mandatperiod prioriterat fyra målområden för Malmö
stad. Inom samtliga dessa områden har kommunfullmäktige riktat mål till kommunstyrelsen.
En eller flera indikatorer är kopplade till respektive mål. Indikatorerna ska ge en bild av kommunstyrelsens bidrag för att nå kommunfullmäktigemålet. Vissa av indikatorerna har justerats
eller bytts ut i förhållande till de indikatorer som presenterades i kommunstyrelsens nämndsbud-
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get 2020. När så har gjorts har det angivits i planeringskommentarer.
Uppdrag

Kommunfullmäktige har utöver målen riktat ett antal konkreta uppdrag till kommunstyrelsen.
Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, att effektuera dessa uppdrag under innevarande år. För de uppdrag som är av komplex karaktär kommer stadskontoret att utveckla uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till. Uppdragsdirektiven syftar till att säkerställa rätt förväntansnivå mellan nämnd och förvaltning. För övriga uppdrag kommer insatser att
påbörjas direkt.
Verksamhet
Stadskontoret kommer under 2021 att, utöver kommunfullmäktiges mål och uppdrag riktade till
kommunstyrelsen, prioritera utveckling inom följande tre områden:




förvaltningsutveckling
stadens utmaningar
Malmö i det regionala sammanhanget

Insatser kommer bland annat att riktas mot utvecklingsområdena grunduppdraget, hållbar tillväxt, ny teknik och digitalisering samt lokalförsörjning.
Som kommunstyrelsens förvaltning har stadskontoret att samordna stadens arbete för jämlikhet,
jämställdhet och barnrätt. Under 2020 gjordes insatser internt på stadskontoret för att säkerställa
jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter i förvaltningens ordinarie processer. Detta arbete kommer att fördjupas under 2021.
Ekonomi
Kommunfullmäktige har fördelat 528 141 tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 71 000 tkr. Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget
som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde utifrån reglemente,
kommunfullmäktigemål riktade till kommunstyrelsen, uppdrag från kommunfullmäktige, verksamhetsplan samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunbidraget fördelas till dels den politiska organisationen, kommunstyrelsen, dels förvaltningsorganisationen inom stadskontoret.
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