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Direktiv och budget för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö

STK-2020-1541
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett
inkluderande och hållbart Malmö. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadskontoret
att återkomma med förslag på direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete,
samt med förslag på ordförande för kommissionens arbete. Kommunstyrelsen beslutade den
9 december 2020 att i enlighet med stadskontorets förslag förordna professor Martin
Andersson till ordförande för tillväxtkommissionen. Föreligger nu stadskontorets förslag på
direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande direktiv för tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö.
2. Kommunstyrelsen avsätter 2 178 000 kr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2021 för tillväxtkommissionens arbete 2021.
3. Kommunstyrelsen beaktar 3 332 000 kr inför budgetberedningen 2022 för att
finansiera tillväxtkommissionens arbete 2022.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Direktiv och budget för Tillväxtkommissionen
för ett inkluderande och hållbart Malmö
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö - direktiv
Förvaltningsremiss skickad enligt sändlista
Följebrev Förvaltningsremiss Direktiv Tillväxtkommissionen för ett inkluderande
och hållbart Malmö
Remissversion Direktiv Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart
Malmö
Bilaga Tjänsteskrivelse KS AU 200921 Tillväxtfrämjande åtgärder
Beslut KS 201014 §332 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande (SD) och (V)
Remissvar från Sysav
Remissvar från stadsrevisionen
Remissvar från hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen
Remissvar från serviceförvaltningen
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
Remissvar från grundskoleförvaltningen
Remissvar från kulturförvaltningen
Remissvar från fastighets- och gatukontoret
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Remissvar från fritidsförvaltningen
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen
Remissvar från förkoleförvaltningen
Remissvar från MKB
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Remissvar från miljöförvaltningen

