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2020-12-10

Yttrande

Adress

Baltzarsgatan 31, Malmö
Diarienummer

Till

KN-2020-5365

Stadskontoret

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

Sammanfattning

Stadskontoret har till kulturförvaltningen skickat förslag till direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö. Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Yttrande

Stadskontoret har till kulturförvaltningen skickat förslag till direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö. Kulturförvaltningen välkomnar initiativet men
vill lyfta följande synpunkter i sitt remissvar.
Kulturförvaltningens delar uppfattningen om behovet av ett samlat grepp kring frågor som
gäller ett inkluderande och hållbart Malmö men anser att tidsramarna för kommissionens arbete är mycket snäva.
Kulturförvaltningen anser att det är viktigt att Tillväxtkommissionen beaktar flera av de dimensioner som ligger i hållbarhet, vid sidan av ekonomiska också sociala och ekologiska dimensioner. Frågor om tillväxt, hållbarhet och inkludering är bredare än en fokus enbart på
näringslivets villkor. I detta avseende vore det relevant att Tillväxtkommissionens direktiv
beaktar det nationella utredningsarbetet, särskilt Jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46),
vid sidan av Malmökommissionens rapport.
Under punkten Utbildning och kompetensförsörjning utgår direktivet från näringslivets behov –
samtidigt i en annan del av texten framgår att kvalifikationsmatchning är en stor utmaning. I
kulturförvaltningens mening kan målet om inkluderande och hållbart Malmö inte nås med
ensidiga åtgärder utan måste omfatta mångfacetterade lösningar och även ta ställning till hur
dessa ska finansieras.
Kulturförvaltningen föreslår att stycket ” Konsekvenserna av pandemin ställer nya frågor kring robusthet i näringslivet och hur starka förutsättningarna för tillväxt är när en kris slår till. Det är viktigt att
staden hittar vägar framåt för att klara detta” formuleras om så att det tydligare framgår att kon-
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sekvenserna av pandemin ska hanteras av såväl olika aktörer i en stad som andra aktörer regionalt och nationellt.
Under punkten Geografi och infrastruktur diskuteras Öresundsregionen samt att Malmö tillsammans med grannkommunerna kan utgöra ”en gemensam region för nya etableringar”. I kulturförvaltningens mening bör direktivet handla om samverkan utan att det ska behöva vara begränsat till grannkommunerna.
Vidare vill kulturförvaltningen påpeka att direktivet bör kompletteras med arbetslöshetens
ekonomiska och sociala konsekvenser vilket också handlar om uppväxtförhållanden för
Malmöbarn och i detta avseende bör även barnperspektiv beaktas i direktivet.
Till sist föreslår kulturförvaltningen en rättelse avseende det att Malmö Högskola inrättades
(1 juli) 1998 och inte i början av 2000-talet.
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