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Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade den 14 oktober 2020 beslut om att inrätta en tillväxtkommission för
ett inkluderande och hållbart Malmö. I ärendet (STK-2020-1243) beslutade Kommunstyrelsen
att uppdra åt Stadskontoret att återkomma med förslag på direktiv för kommissionens arbete.
Stadskontoret har nu tagit fram ett direktiv som beskriver uppdragets övergripande inriktning
och hur arbetet med en tillväxtkommission ska utformas.
Fastighets och gatukontoret har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen till direktiv för tillväxtkommissionen. Beslut om avgivande av remissvar sker i enlighet med punkten 1.3a Delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd – ”Avge yttrande över remisser från länsstyrelse och
andra myndigheter i de fall yttrandet inte ska avges av nämnden.” I föreliggande typ av ärende
har delegerad beslutsrätt från Tekniska nämnden vidaredelegerats från fastighets- och gatudirektör till för frågan ansvarig avdelningschef på Fastighets- och gatukontoret.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse till Stadskontoret som svar på förvaltningsremissen.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

SIGNERAD

Uppdragsbeskrivningen innehåller bakgrund, uppdragsbeskrivning med exempel på sakområden,
mål och kritiska framgångsfaktorer. De förslag på sakområden inom uppdraget, effektmål och
kritiska framgångsfaktorer som anges i uppdragsbeskrivningen är viktiga. Däremot saknas i uppdragsbeskrivningen viktiga aspekter om syftet är att uppnå ett inkluderande och hållbart Malmö,
och att identifiera kritiska framgångsfaktorer.
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-

Direktiven borde kopplas till ”Grön tillväxt” och ”Klimatomställning”. Det pågår
en snabb omställning av stora delar av näringslivet mot mer resurseffektiva och klimatvänliga produktionsmetoder, tjänster och produkter. Cirkulär ekonomi är en viktig del av
detta. I förslaget till Översiktsplan för Malmö är en prioriterad inriktning av Malmö ska
vara en ”Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning”. Miljöförvaltningen har arbetat med Malmö innovationsarena. I förslaget till direktiv finns inte dessa aspekter med.
”Grön tillväxt” och ”klimatomställning” borde återspeglas i direktiven till tillväxtkommissionen, liksom i den kompetens som kommissionen knyter till sig.

-

Tillgången till den regionala arbetsmarknaden som en viktig del av en inkluderande tillväxt borde finnas med bland de sakområden som kommissionen ska
behandla. Arbetsmarknaden i Skåne har vuxit snabbt under de senaste åren. Hälften av
jobbtillväxten har skett utanför Malmö. Malmös arbetsföra befolkning måste i större utsträckning få del av den här tillväxten. Idag är inpendlingen till Malmö väsentligt större
än utpendlingen. En större tillgång till den regionala arbetsmarknaden kan leda till både
bättre matchning för företagen och högre sysselsättning för de som står långt från arbetsmarknaden, för en jämställd och icke-diskriminerande arbetsmarknad. Digitaliseringen av arbetsmarknaden, med ett ökat inslag av distansarbetet, är en viktig del av regionförstoringen, som också borde beaktas av en tillväxtkommission.

-

Marknadspositionering av Malmö som arbets- och etableringskommun borde tas
upp som en kritisk framgångsfaktor Nya livs- och resmönster och ett ökat inslag av
distansarbete gör det allt mindre självklart att bo och etablera sig i storstäderna. Malmö
måste därför, i konkurrens med andra orter, arbeta för att vara attraktiv för alla, och för
alla typer av företag. För kompetensförsörjning och företagsklimat är det därför viktigt
att belysa stadens attraktivitet i tillväxtkommissionens arbete.

-

Hur vi jobbar med näringslivs- och tillväxtfrågor i Malmö stad borde också tas
upp som kritisk framgångsfaktor. I utvärderingen av Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmö, konstaterades av kommissionen presenterat en rad åtgärdsförslag inom
olika områden som verkställts och givit effekt. Däremot hade staden varit sämre på att ta
tillvara på kommissionens förslag till modeller och system för att styra resurser mot social hållbarhet. Ett långsiktigt framgångsrikt näringslivsarbete för ett inkluderande och
hållbart Malmö, förutsätter att staden arbetar mindre i stuprör och att näringslivaspekten
tar större plats i frågor av relevans för näringslivsklimatet i staden. En betoning på förankring och genomförande bör återspeglas i att kommissionen jobbar nära stadens förvaltningar, kommunicerar under arbetets gång, och tar tillvara kompetens och erfarenheter från olika verksamhetsområden.

