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Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Sara Hasselgren (Deltagare i Framtida ledare programmet)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Julia Campbell (Nämndsekreterare)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
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Malmö Tillväxtkommission – Delrapport

STK-2022-441
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 (STK-2020-1243) att inrätta en kommission med
uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.
Direktiv och budget för kommissionens arbete beslutades i kommunstyrelsen 2021-01-13
(STK-2020-1541).
Tillväxtkommissionens arbete inleddes i mars 2021 och förväntas pågå till den 31 december
2022. Föreliggande delrapport beskriver arbetet hittills, hur arbetsprocessen fortlöper och
hur arbetet framåt planeras. Tillväxtkommissionen lämnar i denna delrapport inga slutsatser
utan det är först i slutrapporten som kommissionens rekommendationer presenteras.
Delrapporten visar att Tillväxtkommissionens arbete under det gångna året avsevärt har
präglats av pandemin. Ändrade förutsättningar och senareläggningar har haft betydande
påverkan på kommissionens arbete och tidplan framåt.
Mot bakgrund av vad som framförs i ärendet förordar Stadskontoret en förlängning av
Tillväxtkommissionens uppdragstid till den 31 maj 2023 med en förlängd tidsfrist för
inlämning av slutrapporten till kommunstyrelsen senast den 30 april 2023.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger delrapporten till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen förlänger Tillväxtkommissionens uppdragstid till den 31 maj
2023 med en förlängd tidsfrist för inlämning av slutrapporten till kommunstyrelsen
senast den 30 april 2023.
3. Kommunstyrelsen beaktar 650 000 kronor i beredningen av kommunfullmäktiges
budget 2023 för att finansiera Tillväxtkommissionens arbete 2023.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på beslutssats 2 och 3.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
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Beslutet skickas till
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och
utveckling
Malmö stads förvaltningar och helägda bolag
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220429 §280
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Malmö Tillväxtkommission - Delrapport
•
Malmö Tillväxtkommission Delrapport 2022
•
Malmö och Öresund - Nutid och framtid - Rikard Forslid
•
Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet - Martin Nordin
•
Yrkesutbildningen och ungas etableringsförutsättningar - erfarenheter,
utmaningar och möjligheter i Malmö
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Bilaga 12

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2022-05-04: Ärende 20. Malmö Tillväxtkommission – Delrapport

Tillväxtkommissionens direktiv är ensidigt arbetsgivarinriktat. Det finns inga kontakter med
fackliga organisationer eller miljö- och klimatorganisationer inarbetade i riktlinjerna. Tillväxt
är i sig inget positivt, tvärtom i många fall hotar tillväxten hela vår planets existens. Det
måste ske miljö- och klimatmässig bra tillväxt, då krävs att experter på detta involveras i
arbetet. Likaså är mycket tillväxt direkt skadligt för människors hälsa arbetsrättsliga och
arbetsmiljöfrågor måste vara en bärande del i ett arbete för nya arbetstillfällen. Då krävs att
fackliga organisationer är en del av tillväxtkommissionen.
Vi reserverade oss mot tillsättande av tillväxtkommissionen med dessa argument, nu yrkar vi
därför avslag till att ge dem mer resurser.

Malmö 2022-05-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2022-441

Malmö Tillväxtkommission – Delrapport
I referensgruppen med unga som skapats för tillväxtkommissionen så är nästan alla deltagare i
referensgruppen föreningar som får bidrag av Malmö stad. Därmed uppstår risken att det inte finns
med röster som är kritiska till styrets politik, då det nuvarande styret har en ovana att ofta bevilja
bidrag till föreningar som har en politisk inriktning som är vänsterinriktad. Ett exempel är
organisationen Hela Malmö som uttrycker ett öppet stöd för Black Lives Matter och som nu sitter i
referensgruppen med unga. Sverigedemokraterna hade gärna velat se fler ungdomsorganisationer i
referensgruppen som är ekonomiskt oberoende från Malmö stad.

I kunskapsunderlaget Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet – Vad förklarar skillnaderna mot
riket? kan man läsa att koncentrationen av invandrare med låga inkomster i vissa områden kan ha
resulterat i lägre köpkraft och därmed i att den del av näringslivet som anställer lågkvalificerad
arbetskraft har svårt att expandera. En alltför hög invandring cementerar därmed arbetslösheten
bland invandrarna.

I kunskapsunderlaget Yrkesutbildning och ungas etableringsförutsättningar – Erfarenheter,
utmaningar och möjligheter i Malmö ges vissa rekommendationer som Sverigedemokraterna drivit
länge:

-

Större inflytande från arbetsgivare i studie- och yrkesvägledningen.

-

Uppmuntra unga att i högre grad än idag söka yrkesutbildningar som leder till bristyrken.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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-

Dimensionera utbildningar i relation till arbetslivets behov.

-

Mer information till elever i högstadiet om vilka yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar
som är tillgängliga.

Sverigedemokraterna ser fram emot att styret lägger fram förslag baserat på kunskapsunderlaget.
Ifall detta inte sker kommer vi fortsätta driva dessa frågor med föreliggande kunskapsunderlag som
grund.

______________________

______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2022-05-04

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

