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 i förhållande till
de som presenterades i nämndsbudget 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 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, lokal utveckling samt lokalförsörjning.
Av kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att samtliga nämnder ska bidra i en kraftsamling för fler
i jobb genom att erbjuda extratjänster som ger mervärde för den egna verksamheten eller andra typer av
arbetsmarknadsinsatser. Kommunstyrelsen kommer att följa nämndernas arbete för att vid behov kunna
vara behjälplig med de utmaningar som kan uppstå.
När det gäller kommunstyrelsens och stadskontorets egen verksamhet innebär den fördelningsmodell som
har tagits fram att ca 20 tjänster ska erbjudas. Stadskontoret har inlett en dialog med Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kring hur detta genomförs på bästa sätt.
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 dels till den politiska organisationen,
kommunstyrelsen, dels förvaltningsorganisationen inom stadskontoret.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning mellan stadens nämnder och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar också för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls i den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen har även ett antal särskilda uppgifter vad gäller extraordinära händelser och höjd
beredskap. Styrelsen är också arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet och är ansvarig för valnämndens
valkansli.
Kommunstyrelsens uppdrag, enligt kommunallagen, är att leda, samordna och ha uppsikt över den
kommunala verksamheten. Detta ansvar utövas genom samordnande styrning och ledning samt
utvecklande av nämndsövergripande styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet bland annat för stadens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomi och medelsförvaltning
personalpolitik, avseende strategiska HR-frågor
stöd till näringsliv
arbetsmarknadspolitik
övergripande juridik
strategisk information och kommunikation
intern kontroll
säkerhet och riskhantering
digitalisering, informationssystem och IT
omvärldsfrågor
samordning av frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och hållbarhet
samhällsbyggande
strategisk inköpsverksamhet
internationella frågor

Merparten av kommunstyrelsens och stadskontorets verksamhet riktas till kommunfullmäktige samt
stadens nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen tillhandahåller en kommungemensam struktur för ledning, stöd och uppföljning av
arbetet med kommunfullmäktigemål. Strukturen utgörs bland annat av
•
•
•
•
•

styrdokument
riktlinjer, tidplaner och rutiner
IT-system som utgör verktyg för såväl ledning, stöd i arbetet som uppföljning
samordning av kommunövergripande nätverk
framtagande och analys av statistik

I denna struktur integreras den verksamhet kommunstyrelsen har ett eget ansvar för att bedriva.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsens uppdrag är att arbeta strategiskt inom målområdet och att samordna, möjliggöra och
följa upp andra nämnders och förvaltningars insatser.
Under 2021 kommer arbete med att fördjupa analyser och presentera relevant statistik som underlag
fortsatta satsningar inom målområdet, att prioriteras. Genom att förstärka arbetet mot felaktiga utbetalningar och fusk samt implementera den handlingsplan som antagits intensifieras arbetet mot
välfärdsbrottslighet.
Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden fortsatt bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot
staten.
Malmö stads förvaltningar kommer att utöka rekryteringen av Malmöbor med funktionsvariation i daglig
verksamhet.
Kommunstyrelsen ger, efter särskild ansökan, bidrag till föreningar för att främja utveckling av fler
arbetstillfällen i staden.
Malmö stad har tecknat en strategisk överenskommelse med arbetsförmedlingen. Överenskommelsen
klargör hur staden och arbetsförmedlingen gemensamt samverkar för att främja en positiv utveckling
inom området.
Kommunstyrelsen bedriver ett tätt samarbete med näringslivet för att främja en positiv utveckling inom
målområdet. Detta samarbete kommer fortsatt att prioriteras under mandatperioden. Som exempel på
prioriterade åtgärder kan insatser för att få till stånd lämpliga utbildningar på områden där det råder brist
på kompetens, såsom yrkesutbildning på gymnasial nivå, nämnas. Stadskontoret samordnar dessutom
arbetet för att inrätta yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.
Målkonflikter har inte identifierats. Samverkan med stadens nämnder och förvaltningar är avgörande för
positiva förflyttningar inom målområdet och formerna för samverkan kommer därför att fortsätta att
utvecklas under mandatperioden.
Jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter beaktas i utvecklingsarbetet inom målområdet.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsen leder arbetet med att främja hållbar tillväxt genom att tillvarata stadens intressen i
internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformar. Stadskontoret ansvarar för beredning
och koordinering av stadens deltagande och arbete i MalmöLundregionen (MLR), Forsknings- och
innovationsrådet i Skåne (FIRS), Greater Copenhagen Committee, STRING (STRING är en akronym för
Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography) och Eurocities. Stadskontoret
samordnar arbetet med stadens omvärldsprogram och arbetar med intressebevakning och påverkansarbete
på regional, statlig och europeisk nivå.
Kommunstyrelsen leder Malmö stads arbete inom turism- och besöksnäringarna, näringar som främjar
och stärker stadens attraktivitet. Kommunstyrelsen genomför och deltar i arrangemang som främjar
tillväxt och stärker kompetensförsörjningen där behov av arbetskraft finns.
Innovativa och framgångsrika företag är viktiga för Malmös och regionens utveckling. Kommunstyrelsen
stödjer därför bland annat inkubatorn MINC:s arbete med att nå fler målgrupper och delar av Malmö.
Genom samarbetet Cities Changing Diabetes stärks stadens samarbete med Malmö universitet liksom Medeons
roll som forskningspark. Kommunstyrelsen leder därutöver, i samarbete med Malmö universitet, arbetet
med att utveckla studentstaden Malmö.
Tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen arbetar kommunstyrelsen och berörda nämnder för
att en metrolinje mellan Köpenhamn och Malmö ska byggas. En Öresundsmetro kommer att ha stora
positiva effekter för klimatet, den regionala arbetsmarknaden och för tillväxten. Stadskontoret koordinerar
dessutom ett Interregfinansierat metroprojekt. Projektet bedrivs i nära samarbete med Köpenhamn.
MKB och Copenhagen Malmö Port (CPM) har viktiga roller att spela för att nå framgång inom målområdet
och kommunstyrelsens samarbete med dessa aktörer är prioriterat.
Kommunstyrelsen ansvarar också för samordningen av arbetet med ett sammanhängande
transportsystem.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar
för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under mandatperioden.

Målkonflikter har inte identifierats.
Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete, inte
minst när det gäller stadsplanering och kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att så
sker.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att samordna och följa upp stadens insatser inom
området. Kommunstyrelsens förvaltning förstärkte under 2020 arbetet med att utveckla analyser och
presentera statistik som utgör underlag för stadens prioriteringar inom målområdet.
Kommunstyrelsen identifierar, med stöd av miljönämnden, vilka insatser kommunstyrelsen för egen del
behöver vidta för att bidra till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.
Kommunstyrelsen bidrar dessutom direkt till positiv utveckling, bland annat genom att skapa
förutsättningar för digitala möten i staden och mellan stadens samarbetspartners, genom att genomföra
medvetna stadsövergripande upphandlingar och genom att, i samarbete med miljönämnden och
servicenämnden, fastställa och implementera det förslag till ny mötes- och resepolicy som tagits fram
under 2020 liksom förslag till klimatväxlingsmodell och förmånscykel. Under 2021 genomförs insatser för
att både öka och utveckla olika typer av klimatkrav i stadsövergripande upphandlingar liksom i vissa
förvaltningsspecifika upphandlingar. Det handlar bland annat om att söka energieffektiva produkter,
inkludera cirkulära lösningar, löpande genomföra produktväxling inom ramen för befintliga avtal och att
minska de fossila transporterna.
Internt inom kommunstyrelsens förvaltning bedrivs ett aktivt arbete som syftar till ökad ekonomisk och
ekologisk hållbarhet, bland annat genom samordnade inköp. 2020 infördes köpstopp för ersättningsbara
engångsartiklar i plast på stadskontoret. Malmö stads miljöbarometer visar att sådana inköp inte gjorts
under året.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, för att skapa goda förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer också att fortsätta utvecklas under mandatperioden.
Målkonflikter har inte identifierats.
Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete. Under
mandatperioden kommer uppföljningssystem som säkerställer att så görs att utvecklas.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsen bedriver uppsikt över de nämnder som arbetar med stadsutveckling och ansvarar för
analyser som utgör underlag för beslut inom målområdet. Kommunstyrelsen samarbetar vidare med andra
nämnder avseende fysisk planering, utbyggnadsstrategi och översiktsplan samt ger olika
utvecklingsuppdrag till stadsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en utredning rörande hur man kan bygga staden för att minska
segregation samt en förstudie med planering för fortsatt arbete.
Kommunstyrelsen ger bidrag till föreningar som verkar för att minska segregationen.
Under 2021 kommer kommunstyrelsen att utveckla insatser för att förfina, leda och styra modeller för
tvärsektoriellt arbete, till exempel inom ramen för arbete med områdesutveckling. Bland annat kommer
analyser som tas fram på stadsdelsnivå att ligga till grund för tvärsektoriell lokal kraftsamling i samverkan,
där behoven är som störst.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar
för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att fortsätta att utvecklas under mandatperioden.
Målkonflikter har inte identifierats.
Jämställdhets, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete och
särskilt viktiga när det gäller planering för minskad segregation. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar
för att säkerställa att så sker. Under 2021 kommer arbetet med att utveckla en samlad metodik för att
integrera dessa aspekter och integrationsaspekter i kommunstyrelsens ordinarie styrning att prioriteras.

Kommunfullmäktige riktar 2021 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen
inom målområdet Stadsutveckling och klimat hanteras.
Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att utreda nuläget kring
Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som Malmö stad och dess bolag kan
genomföra.
Stadskontoret kommer, i dialog med relevanta förvaltningarna och aktörer, att utarbeta en plan och en
process för arbetet.

Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra
arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Stadskontoret kommer, i samråd med relevanta förvaltningar i staden, att utveckla ett förslag till
uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till senast till kommunstyrelsens sammanträde i maj
2021.

Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i
uppdrag utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte
att främja fler arbetstillfällen i staden.
Stadskontoret kommer, i samråd med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret, att
utveckla ett förslag till uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till senast till
kommunstyrelsens sammanträde i april 2021.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa certifieringssystem
som syftar till att premiera välskötta företag i staden.
Stadskontoret kommer, i dialog med relevanta förvaltningarna och aktörer, att utarbeta en plan och en
process för arbetet.

Kommunstyrelsen och MKB ges i uppdrag att tillsammans utreda och införa en modell för hur
trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas, genom att reducera hyror för trogna
hyresgäster som vill bo i en nybyggd MKB-lägenhet.
Budgetuppdraget innebär att fler av MKB:s nuvarande hyresgäster ska ha ekonomiska förutsättningar att
flytta till en nybyggd lägenhet. Stadskontoret kommer därför, tillsammans med MKB, att utreda och införa
en modell som innebär att reducera hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en nybyggd MKB-lägenhet.
Syftet är premiera trogna hyresgäster och underlätta flyttkedjor. På sikt ska det leda till att fler bostäder i
det äldre beståndet kan erbjudas hyresgäster som idag har svårt att efterfråga en nybyggd bostad eller till
barnfamiljer som behöver större bostad. Utredningen kommer att genomföras under våren 2021 och
redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2021.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsens uppdrag är att arbeta strategiskt inom målområdet och att samordna, möjliggöra och
följa upp andra nämnders insatser inom målområdet. Därutöver samverkar kommunstyrelsen och
stadskontoret aktivt med bland andra polisen och med civilsamhället för att främja en positiv utveckling
inom målområdet. Arbetet mot ekonomisk brottslighet mot Malmöbornas välfärd kommer att förstärkas i
samverkan med berörda aktörer såsom polisen, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.
Kommunstyrelsen samordnar stadens arbete inom ramen för Communities That Care. Arbetet kommer att
utvecklas och förstärkas under 2021, då CTC kommer att introduceras i hela staden. Arbetet med CTC
bygger en grund för lokal närvaro, för ökad trygghet, delaktighet och minskad segregation.
Kommunstyrelsen planerar stadens insatser i Malmö-konferensen 2021 kring hågkomsten av förintelsen.
Det handlar bland annat om att uppmärksamma judiska och romska offer.
Kommunstyrelsen ansvarar också för att generellt utveckla och stärka stadens arbete mot diskriminering
och hatbrott.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder, för att skapa goda förutsättningar för att uppnå
kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under mandatperioden.
Målkonflikter har inte identifierats.
Kommunstyrelsen samordnar stadens verksamheter i arbetet för en öppen stad och aspekter som rör
diskriminering och jämlikhet, jämställdhet och barnrätt är integrerade i detta arbete. Det gäller till exempel
för arbetet inom ramen för CTC.

Kommunfullmäktige riktar 2021 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdraget
inom målområdet Trygghet och delaktighet hanteras.
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag
att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i
Malmö.
Stadskontoret kommer, i samråd med berörda förvaltningar och relevanta myndigheter, att implementera
handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden som
kommunstyrelsen antog 2020.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsens uppdrag är att arbeta strategiskt och att samordna, möjliggöra och följa upp andra
förvaltningars insatser inom målområdet. Därutöver har kommunstyrelsen och stadskontoret ansvar för
att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna förvaltningen.
Stadskontoret har en hög andel tillsvidareanställda och heltidsanställningar. Under mandatperioden görs
insatser för att utveckla arbetssätt, intern kommunikation och den interna förvaltningskulturen.
Stadskontoret kommer även att göra insatser för att utveckla förvaltningens ledarskap och
medarbetarskap.
Under 2021 kommer en ny form för den kommungemensamma grundläggande utbildningen i arbetsmiljö,
hälsa och samverkan att etableras.
Under 2021 kommer stadskontoret att leda ett förvaltningsövergripande arbete inom HR som syftar till att
bidra till att kommunfullmäktigemålen under målområdet En god organisation uppnås. Utgångspunkten är en
HR-strategisk plan för åren 2020 - 2025. De prioriterade utvecklingsområdena i planen är Framtidens
arbetsplats, digitalisering och tillit som ledningsfilosofi.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå
kommunfullmäktigemålet, kommer att fortsätta att utvecklas under mandatperioden.
En kommungemensam strategi för Malmö stads stödfunktioner med tillhörande handlingsplaner togs
2020 fram inom ramen för stödfunktionsprogrammet. Arbetet med att utveckla stödfunktionerna
fortsätter under 2021.
Ett nytt arbetssätt och IT-stöd för schema och bemanningsplanering börjar införas successivt i staden
2021. Syftet är att skapa goda förutsättningar att bemanna stadens verksamheter.
Inga målkonflikter har identifierats. Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter är integrerade i HR-processerna.

Planeringskommentar mandatperiod
Området är ett prioriterat utvecklingsområde i staden och i kommunstyrelsens egen förvaltning. Det finns
en utvecklad process för hur staden på ett systematiskt sätt ska arbeta med kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att stödja stadens verksamheter i detta arbete.
Under 2021 analyserar samtliga nämnder sina kompetensgap och tar fram handlingsplaner för sin
kompetensförsörjning. En sammanställning avseende kompetensförsörjningen i Malmö stads
förvaltningar kommer att göras av stadskontoret. Sammanställningen kommer att presenteras för
kommunstyrelsen.
Under 2021 kommer stadskontoret att leda ett förvaltningsövergripande arbete inom HR som syftar till att
uppnå kommunfullmäktigemålen under målområdet En god organisation. Utgångspunkten är en HRstrategisk plan för åren 2020 - 2025. De prioriterade utvecklingsområdena i planen är Framtidens arbetsplats,
digitalisering och tillit som ledningsfilosofi.
Under 2021 kommer stadskontoret att utreda Malmö stads chefsrekryteringsprocess. Syftet är att
säkerställa en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess för att nå en ökad representation.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, för att skapa goda förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas.
Målkonflikter har inte identifierats.
Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter är integrerade i HR-processerna.

Planeringskommentar mandatperiod
Kommunstyrelsens uppdrag är att arbeta strategiskt och att samordna, möjliggöra och följa upp andra
nämnders insatser inom målområdet.
Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för att utveckla stödstrukturer och tillhandahålla ändamålsenlig
digital infrastruktur för nämnder som möter brukare och Malmöbor.
För närvarande samordnar kommunstyrelsen arbetet med att utveckla en servicepolicy för staden.
Ambitionen är att definiera vad som är gott bemötande och god service i staden och på sikt utveckla en
levande servicekultur inom organisationen.
Formerna för samverkan mellan berörda nämnder, för att skapa goda förutsättningar för att uppnå
kommunfullmäktigemålet, kommer att fortsätta att utvecklas under mandatperioden.
Målkonflikter har inte identifierats.
Tillgänglighetsaspekter är högt prioriterade när de digitala tjänsterna utvecklas avseende såväl utveckling
av teknisk tillgänglighet i tjänsterna som att implementera och utbilda i tjänstedesign.

Kommunfullmäktige riktar 2021 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen
inom målområdet En god organisation hanteras.
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med
medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett
öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Arbetet under 2021
fokuserar på att ta fram ett utvecklingskoncept för att skapa förutsättningar för stadens chefer och
medarbetare att tillsammans utveckla ledarskapet och den gemensamma kulturen i Malmö stads
verksamheter. Under inledningen av året planerar stadskontoret att tillsammans med förvaltningschefer i
Malmö stad identifiera prioriterade utvecklingsinsatser inom området. Genom strategiskt arbete över
förvaltningsgränserna kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad att göras delaktiga
och involveras i kultur- och verksamhetsutvecklingen för – och med – Malmöborna.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar
ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021
ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas
arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling
av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
Stadskontoret kommer att projektanställa en medarbetare som under 2021 utvecklar arbetet inom detta
område i ett Malmö stad-övergripande perspektiv.
Stadskontoret kommer också att arbeta med frågan i den egna förvaltningen, främst genom att delta i och
prioritera de kommungemensamma satsningarna.

Kommunfullmäktige riktar i budget 2021, utöver de åtta budgetuppdragen, två övriga uppdrag till
kommunstyrelsen och stadskontoret. Nedan redovisas hur dessa uppdrag hanteras.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: Stadskontoret ges i uppdrag att, i dialog med
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, föreslå fördelningsmodell för extratjänster och andra
typer av arbetsmarknadsinsatser, med tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse,
senast november 2020.
Stadskontoret har i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen tagit fram ett förslag till
fördelningsmodell som presenterades för kommunstyrelsen 9 december 2020.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven för
Malmö stad inför Budget 2022.
Stadskontoret kommer att se över riktlinjerna i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige.

Grunduppdraget
Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, i uppdrag att stödja styrelsen i dess uppdrag att
leda, samordna och ha uppsikt över stadens verksamhet. Det innebär bland annat att förse
kommunstyrelsen och stadens ledningsgrupp med goda beslutsunderlag.
För att uppdraget ska kunna genomföras så som avses förutsätts en sammanhållen, effektiv, proaktiv och
lärande förvaltning.
Under 2020 inleddes en intern dialog runt hur stadskontoret säkerställer att grunduppdraget, så som det
definieras i kommunstyrelsens reglemente, hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Under 2021 kommer dialogen att fördjupas med syftet att utveckla en gemensam syn på uppdraget och att
påbörja det långsiktiga arbetet med att utveckla ett system som säkerställer att det utförs på ett medvetet
och samlat sätt.
Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt
Stadskontoret samordnar och följer, på kommunstyrelsens uppdrag, stadens samlade insatser inom detta
område.
För att säkerställa att jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter integreras också i stadskontorets
egen verksamhet kommer en systematisk uppföljning av genomförda och planerade insatser att påbörjas
under 2021.
Ny teknik och digitalisering
Malmö stads medarbetare behöver tillgång till smart tekniskt stöd, som frigör tid och utrymme att
fokusera på verksamhet som skapar värde för dem vi är till för. Stadskontoret kommer därför att fortsätta
att utveckla verktyg för att digitalisera och automatisera stadens verksamhetsprocesser. Insatser för att
utveckla den digitala arbetsplatsen kommer dessutom att fortsätta. Under 2021 kommer förflyttningar
inom mobilitet samt inom IT- och informationssäkerhet att prioriteras.
Kommunstyrelsens kostnader för att leda och driva arbetet kan inte finansieras genom effektivisering i
den egna förvaltningen.
Lokalförsörjning
Sedan 2020 ansvarar kommunstyrelsen för Malmö stads centrala lokalförsörjningsfunktion. Funktionen
har ett strategiskt ansvar för ledning, samordning och uppsikt över stadens lokalförsörjning. Funktionen
kommer, i nära samarbete med stadens förvaltningar, att prioritera arbetet med att utveckla en effektiv
lokalförsörjningsprocess med tydlig koppling till stadens budget- och uppföljningsprocess samt till
investeringsstyrningen.
Hållbar tillväxt
Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att främja hållbar och inkluderande tillväxt genom
att agera lokalt och genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och regionala
samarbetsplattformer.
Malmös befolkningstillväxt ställer krav på den kommunala organisationen. Kommunstyrelsens och
stadskontorets arbete behöver utvecklas för att möta dessa krav. Det görs genom utvecklad
professionalisering, analytisk och strategisk förmåga samt genom att stärka Malmös roll i omvärlden.
Som en del i en hållbar tillväxt ingår insatser för att öka stadens attraktivitet för boende, besökare och
näringsliv. Kommunstyrelsen och stadskontoret har en ledande och samordnande roll i detta arbete.

Stadskontorsgemensamma utvecklingsområden
Förutom de utvecklingsområden som aktualiseras genom kommunfullmäktiges mål och uppdrag riktade
till kommunstyrelsen, fokuserar stadskontoret för egen del på utvecklingsinsatser inom samma prioriterade
områden som under 2020, men med delvis ny inriktning. Stadskontorets egna prioriterade områden och
utvecklingsmål preciseras i förvaltningens verksamhetsplan. Prioriterade områden 2021:
•

•

•

Förvaltningsutveckling

Som kommunstyrelsens förvaltning har stadskontoret i uppdrag att leda, samordna och ha
uppsikt över kommunens verksamheter. Både omvärlden och den kommunala organisationen är i
ständig förändring och stadskontoret behöver kontinuerligt utveckla förmågan och metoderna att
hantera uppdraget.

Stadens utmaningar

Malmö växer och har stora utmaningar när det gäller arbete och utbildning, bostäder och trygghet.
För att stadskontoret utifrån uppdraget ska kunna ta ett samlat grepp om utmaningarna och på
bästa sätt stödja stadsdirektören i dennes arbete behöver förvaltningen ständigt utveckla
verksamheten och arbetssätten.

Malmö i det regionala sammanhanget

Malmö är en snabbt växande storstad i en gränsöverskridande region som allt mer tar form med
etablerandet av en fast förbindelse med Tyskland över Fehmarn Bält och planeringen av en
Öresundsmetro till Danmark. I takt med att Malmö växer krävs ökad samverkan med andra
aktörer inom den svenska delen av regionen. Malmö stad som organisation är en viktig aktör i de
stora infrastruktursatsningarna och våra regionala samarbeten. Stadskontoret har tillsammans med
andra förvaltningar en viktig roll i utvecklingen och den höga förändringstakten ställer krav på
kontinuerlig utveckling av angreppssätt och arbetsformer.

Anslaget för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har fördelat 528 141 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen.
Anslaget finansierar dels den politiska organisationen, kommunstyrelsen, dels förvaltningsorganisationen
inom stadskontoret.
Anslaget har inför 2021 förändrats utifrån tidigare tagna beslut samt med indexuppräkningar, 1,8 %, och
effektiviseringskrav, 3 %. Utifrån de effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat har kostnader
och intäkter analyserats och samtliga avdelningar har inventerat sina verksamheter grundligt, vilket bland
annat inneburit omfördelningar, omprioriteringar, nya arbetssätt och förändrade ambitionsnivåer i de
åtagande och uppdrag som stadskontoret har. Stadskontoret har i budgetarbetet sökt
effektiviseringsmöjligheter och åtgärder som på långsikt kan komma att ge effekt. Stadskontoret har gjort
en behovsanalys för vakanta tjänster vilken resulterat i att vissa tjänster inte kommer tillsättas under 2021.
Inom vissa område bedöms arbetssätt kunna förändras och att digitalisering kan komma att medföra
positiva förändringar. I budgetarbetet har hänsyn även tagits till de organisationsförändringar som
kommer att ske från årsskiftet.

Kommunstyrelsen

I nämndsbudget 2021 har totalt 161 100 Tkr avsatts till den politiska organisationen.
Anslaget är fördelat enligt nedan
•
•
•

anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag, 85,1 Mkr
anslag för projekt och utredningar, 32,7 Mkr
arvoden och övriga kostnader, 43,2 Mkr

Kommunstyrelsens politiska organisation utgörs av tolv kommunalråd och 21 politiska sekreterare.

Stadskontorets verksamhet

I nämndsbudget 2021 har totalt 367 041 Tkr avsatts till stadskontorets verksamhet, varav 274 322 Tkr är
personalkostnader. Av personalkostnaderna är 215 233 Tkr kommunbidragsfinansierade tjänster och
övriga solidariskt- och intäktsfinansierade.
I enlighet med den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomiska ramarna av
stadsdirektören mellan stadskontorets avdelningar var för sig och till stadsdirektör med ledningsstab.
Inom varje avdelning fördelar avdelningsdirektör det ekonomiska ansvaret vidare till chefer med budgetoch verksamhetsansvar.
Stadskontoret har 270 årsarbetare som finansieras av kommunbidrag. På stadskontoret finns även
verksamhet som finansieras av Malmö stads övriga nämnder och bolag. Detta avser i huvudsak
upphandlings- och IT-verksamhet. Inom dessa verksamheter finns cirka 68 årsarbetare.

Digital infrastruktur avser Malmö Stadsnät och finansieras till största delen via externa aktörer och till en
mindre del av stadens verksamheter, cirka 10 %. Avseende digital infrastruktur så är fibernätet i sin
grundstruktur klart. Fram till och med 2019 har det varit en stor utbyggnad framförallt till småhus. Det
finns några kvarvarande områden i staden, inom framförallt mindre centrala områden. Kommande
investeringar är främst relaterade till förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå den nya
bredbandsstrategin, antagen i december 2016 av regeringen, kan det bli aktuellt för ytterligare satsningar.
Dessa är inte inkluderade i nuvarande investeringsplan.
IT investeringar avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer. Nivån på
denna typ av investering kan variera mellan åren beroende på behov. Investeringsnivåerna har påverkats
av att klientplattformen flyttas till det så kallade molnet. Det pågår kontinuerligt en konsolidering genom
att individuella IT-miljöer överförs till vår virtuella miljö (hållbarhetsperspektivet) vilket minskar behovet
av investeringar av individuella servrar för enskilda system. Anläggningen reinvesteras i cykler om tre till
fem år beroende på vilken teknisk plattform det avser. Avseende kommunikationsutrustning gäller fem år
medan servrar reinvesteras vart tredje år.
Investeringar i lokala datanät är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Stadskontoret
har ett tydligt ägarskap avseende re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i stadens lokala
datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som omfattas av
re- och nyinvesteringarna. 2021 ska det reinvestera inom gymnasie- och grundskola med en
reinvesteringscykel om fem år. Eftersom hårdvaran har en längre livslängd kan detta påverka när
reinvestering sker eftersom en längre användning minskar kostnaderna för staden. Alla förvaltningar har
olika behov. Under 2021 kommer nät att färdigställas avseende arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt serviceförvaltningen.
Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka utgifter i samband med lokalförnyelse av
stadskontorets lokaler.

