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Sammanfattning

Förslag till budgetskrivelse 2022, förvaltning 102 - kommunstyrelsen är ett underlag inför beredningen av förslag till kommunfullmäktiges budget. Budgetskrivelsen redovisar de utmaningar
som har identifierats för kommunstyrelsen från 2022 och framåt samt de insatser som planeras
från och med 2022 för att möta utmaningarna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen överlämnar Budgetskrivelse 2022, förvaltning 102 – kommunstyrelsen för att
ingå i underlaget av kommunfullmäktiges budget 2022.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Beslutet skickas till

Enhetschef ekonomisk styrning, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Enhetschef ekonomi och utveckling, intern ledning och stöd, stadskontoret
Ärendet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande
ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnders verksamhet och kommunala företag, stiftelser samt kommunalförbund.

SIGNERAD

2021-08-02

Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag göra gemensamma
prioriteringar och utveckla strategier för ett mer hållbart Malmö. Stadskontoret ska förse
kommunstyrelsen med bra beslutsunderlag och bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv samt
sträva efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva
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samarbeten och god samverkan.
Malmö stad har flera utmaningar, men också möjligheter, som kommunstyrelsen möter i
samverkan och samarbeten med stadens övriga nämnder och bolag, näringsliv och civilsamhälle.
Kommunstyrelsen samordnar arbetet med att främja hållbar och inkluderande tillväxt såväl
genom ett ändamålsenligt och effektivt arbete lokalt inom stadens gränser som genom att
tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och nationella samt regionala
samarbetsplattformer. Under 2022 fortsätter kommunstyrelsen att utveckla stadens arbete för att
främja tillväxt i regionen samt att stärka och vidareutveckla lokala, regionala och nationella
samarbeten och samverkansformer både inom offentlig, privat och idéburen sektor.
Malmö är en 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. Staden och kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att stärka Malmös röst i regionen
samt att skapa och tillvarata de möjligheter som uppstår i den regionala utveckling som pågår.
Malmö stad står, likt övriga kommuner generellt, inför utmaningar vad gäller framtidens
kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka och bli en
framtidsutmaning för hela landet. Samtidigt har Malmö en relativt ung befolkning. Det finns
också många Malmöbor i arbetsför ålder som idag saknar arbete. Båda dessa faktorer innebär att
Malmö har bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen framöver än många andra
kommuner. Avgörande för att lyckas är fortsatta satsningar på det livslånga lärandet så att både
barn och vuxna får den utbildning och det stöd som krävs för att de ska kunna ta del av
framtidens arbetsmarknad.
I Malmö stads hantering av Covid19- pandemin har samarbete och samverkan i hela staden varit
en framgångsfaktor. Pandemin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och samverkan
mellan andra kommuner och övriga regionala aktörer. Kommunstyrelsen kommer under 2022
fortsatt arbeta för att stärka samverkan både internt, lokalt och regionalt. Under 2022 kommer
det att krävas ett särskilt fokus på samverkan kring åtgärder som stödjer en återstart av samhället
efter pandemin. De digitala kliv som kommunen tagit i samband med och delvis med anledning
av pandemin kommer tas till vara och förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
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