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Yttrande
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Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2020-2733

Stadskontoret

Förvaltningsremiss Direktiv Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
hållbart Malmö, Stadskontoret
STK-2020-1541

Fritidsförvaltningar lämnar följande yttrande:
Yttrande

Fritidsförvaltningen är positiv till en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart
Malmö. Det är avgörande för stadens utveckling att det sker en långsiktig planering.
Fritidsförvaltningen anser dock att några delar bör definieras tydligare samt att några tillägg
görs i kommissionens uppdrag rörande föreningslivet.
1. Begreppet hållbarhet, och mer detaljerat ekonomisk hållbarhet, används både i rubriken
och i den löpande texten. Definitionen av hållbarhet varierar och betyder olika beroende på
kontexten. Därför anser fritidsförvaltningen att det i alla fall i projektplanen ska tydligt
beskrivas vilken avgränsning kommissionen kommer göra gällande begreppet.
2. Ett annat begrepp som behöver definieras är självförsörjande. Begreppet kan användas i
många sammanhang och beroende på sektorer och discipliner kan innebörden förändras,
alltifrån självförsörjning i produktion av mat till ekonomisk självförsörjning.
3. Fritidsförvaltningen anser att föreningslivet behöver utgöra en del i tillväxtkommissionens
uppdrag. Föreningslivet är en stor arbetsgivare med ideella och idéburna organisationer,
föreningar, stiftelser, samfälligheter, trossamfund och rörelser. Förutom arbetsgivarrollen är
föreningslivet en viktig del i ett fungerande, demokratiskt och inkluderande samhälle. Dessa
värden bör vara med i utvecklingen av staden, både ur ett socialt men också ur ett
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Människors fritid är en viktig faktor när de söker sig till andra städer. För att kunna - som det
står i direktivet - rekrytera kompetens är det en stor fördel om staden har ett rikt
fritidsutbud. Malmö stad är idag en av Sveriges föreningsvänligaste kommuner och bredden
av föreningar och anläggningar som finns bidrar till stadens attraktivitet.
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Fritidsförvaltningen och föreningslivet arbetar i nära samverkan med att arrangera många
evenemang. Allt från den lilla lokala tävlingen till världsmästerskap. Det positiva tillskottet i
besöksnäringen genom evenemangen är något som inte bör underskattas och bör beaktas i
kommissionens arbete.
4. Sakområdet Trygghet och tillväxt ska delvis fokusera på den svarta marknaden. Det vore
bra om bidragsfusk ingick i sakområdet eftersom det kan få stora ekonomiska konsekvenser
om problematiken blir utbredd. Dessutom hamnar skattemedel hos fel personer istället för
som faktiskt behöver stödet.
5. Fritidsförvaltningen tycker att det är bra med digitalisering och utvecklar anläggningar i
den andan men det är samtidigt viktigt att belysa nackdelarna. Mycket digitalisering kan
innebära att yrkesgrupper och arbetsuppgifter försvinner och då måste det finnas en plan för
yrkesgrupperna som blir utan arbete.
6. I direktivet står det att nämnden ska känna tydligt ägarskap för kommissionen och dess
arbete och att samverkan kommer ske med nämnderna. Fritidsförvaltningen anser att
nämndernas involvering behöver beskrivas tydligare för att både ge möjlighet till påverkan
men också möjligheten att planera arbetet.

Förvaltningsdirektör

Johan Hermansson
Sekreterare

Dzemal Imsirovic
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