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Inledande kommentarer
MKB har tagit del av remissen angående Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö och avger härmed bolagets yttrande.
MKB ställer sig positiva till att en översyn av arbetsmarknaden och tillväxtmöjligheter i
staden genomförs. Som stadens största aktör på hyresmarknaden är frågan aktuell för oss på
flera sätt. Att skattekraften och graden av egenförsörjning höjs i staden har direkt verkan på
bolagets verksamhet och affärsmöjligheter. Därtill genomför bolaget i enlighet med
ägardirektiven från Malmö stad insatser för mer socioekonomiskt blandade
bostadsområden, bland annat genom att skapa vägar in på arbetsmarknaden för personer
som står långt från denna. Detta är ett av de områden som vi som bostadsbolag ser som
avgörande för att lyckas uppnå social hållbarhet och kan inte nog understryka vikten av att
ett samlat grepp tas.
I den bakgrundsbeskrivning som i direktivet lyfts fram konstateras bland annat att
matchningen på arbetsmarknaden inte har kunnat tillgodoses tillräckligt genom de
arbetstillfällen som tillförts de senaste åren samt de arbetsmarknadsinsatser och
utbildningsprogram som funnits till hands. För att möjliggöra en verkligt inkluderande och
hållbar tillväxt i Malmö är det av stor vikt att fokus läggs på just matchningen och i det ta
hela stadens befolkning i beaktning. Därför är det positivt att kommissionen enligt direktiven
ska omfamna såväl efterfråge- som utbudssidan av arbetskraft och arbetstillfällen.

Sakområden
Bland de sakområden som kommissionen ska inrikta sig på förekommer bland annat
Innovation och digitalisering. Ett konkret exempel skulle kunna vara att förlägga någon form
av inkubationscenter eller så kallade hubbar i områden som särskilt präglas av låg
sysselsättningsgrad. En fysisk plats med koppling till entreprenörskap och utbildning inom
vissa områden vore intressant för att möjliggöra arbetstillfällen eller hjälp till
egenföretagande i fler delar av Malmö.
Vad gäller utbildning och kompetensförsörjning är det viktigt att även fokusera på att
erbjuda förutsättningar för stadens barn och unga att lyckas med grundskolan. Fler elever i

Malmö behöver få gymnasiebehörighet, det minskar risken för att fler unga hamnar i
kriminalitet och är avgörande för att se till att fler kan få bättre chanser till egen försörjning.
Ytterligare en rubrik är Arbetsmarknad och inkludering. Det framgår inte tydligt vad som
avses med en kvalifikationsmatchning av Malmöborna, men om det är korrekt att tolka
skrivningen som ett fokus på att samtliga branscher ska tillvaratas för att kunna tillgodose
det utbud av arbetskraft som finns i staden idag vill vi understryka vikten av detta. Fokus på
utrikes födda kvinnors inträde och position på arbetsmarknaden och i näringslivet är också
en avgörande fråga och en nyckel till ökad integration. MKB har sedan ett par år program där
vi anställer kvinnor som står långt från arbetsmarknaden som gårdsvärdar i bolagets
verksamhet samt erbjuder svenskundervisning. Vi bistår gärna med erfarenheter gällande
detta.
När det kommer till Entreprenörskap och företagande är MKB positiva till att kommissionen
ska titta närmare på förutsättningar och stödsystem för socialt företagande. Även här skulle
det kunna vara aktuellt med någon form av hubb eller inkubator.

Samverkan
Bland de aktörer som samverkan ska ske med behöver även civilsamhället representeras och
få chans att delta aktivt. Förutsättningar för hur idéburna och andra ideella organisationer
kan inkluderas och därmed öka chanserna att lyckas med målen bör därför undersökas.
Därtill är det viktigt att en bredd av näringslivsbranscher deltar för att på bästa sätt kunna
möta utmaningarna med kompetensmatchning i Malmö – inte minst de som idag står långt
från arbetsmarknaden.
Avslutningsvis vill MKB betona vikten av att de förslag som tas fram inom ramen för
Tillväxtkommissionen inte bara är realiserbara ur aspekten att de är tillräckligt konkreta för
att teoretiskt kunna omsättas i praktiken. För att kommissionens uppdrag ska leda till verklig
förändring är det avgörande att förslagen redan under arbetets gång förankras och anses
genomförbara av de aktörer som genomför arbetet.
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