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Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 (STK-2020-1243) att inrätta en kommission med
uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Direktiv
och budget för kommissionens arbete beslutades i kommunstyrelsen 2021-01-13 (STK-20201541).
Tillväxtkommissionens arbete inleddes i mars 2021 och förväntas pågå till den 31 december
2022. Föreliggande delrapport beskriver arbetet hittills, hur arbetsprocessen fortlöper och hur
arbetet framåt planeras. Tillväxtkommissionen lämnar i denna delrapport inga slutsatser utan det
är först i slutrapporten som kommissionens rekommendationer presenteras.
Delrapporten visar att Tillväxtkommissionens arbete under det gångna året avsevärt har präglats
av pandemin. Ändrade förutsättningar och senareläggningar har haft betydande påverkan på
kommissionens arbete och tidplan framåt.
Mot bakgrund av vad som framförs i ärendet förordar Stadskontoret en förlängning av
Tillväxtkommissionens uppdragstid till den 31 maj 2023 med en förlängd tidsfrist för inlämning
av slutrapporten till kommunstyrelsen senast den 30 april 2023.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger delrapporten till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen förlänger Tillväxtkommissionens uppdragstid till den 31 maj 2023
med en förlängd tidsfrist för inlämning av slutrapporten till kommunstyrelsen senast den
30 april 2023.
3. Kommunstyrelsen beaktar 650 000 kronor i beredningen av kommunfullmäktiges
budget 2023 för att finansiera Tillväxtkommissionens arbete 2023.
Beslutsunderlag
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Malmö och Öresund - Nutid och framtid - Rikard Forslid
Yrkesutbildningen och ungas etableringsförutsättningar - erfarenheter, utmaningar och
möjligheter i Malmö
Malmö Tillväxtkommissionen Delrapport 2022

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25
Kommunstyrelsen 2022-05-04
Beslutet skickas till

Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och utveckling
Malmö stads förvaltningar och helägda bolag
Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 (STK-2020-1243) att inrätta en kommission med
uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.
Kommissionens uppdrag är att arbeta fram förslag och rekommendationer för en inkluderande
och hållbar tillväxt i Malmö.
Målet med kommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt
grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningar för en
inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Förslagen och rekommendationerna ska vara
policydrivande och realiserbara.
Direktiv och budget för kommissionens arbete beslutades i kommunstyrelsen 2021-01-13 (STK2020-1541). Den sammanlagda kostnaden för kommissionens arbete beräknas uppgå till 10 000
000 kronor, fördelat på 4 423 000 kronor för 2021 och 5 577 000 kronor för 2022. Kostnaderna
avser arvodering av ordförande för kommissionen, kommissionärer och expertis som
medverkar, lön till sekretariatet samt möten, studieresor, kommunikation mm. Möten avser dels
tillfällen då kommissionen möts, dels seminarier och hearings när rapporter presenteras och
förslag prövas.
Delrapport
Föreliggande delrapport lämnas till kommunstyrelsen och syftar till att beskriva
Tillväxtkommissionens arbete sedan dess start i mars 2021. Delrapporten beskriver arbetet
hittills, hur arbetsprocessen fortlöper och vilka frågeställningar kommissionen arbetar med samt
hur arbetet framåt planeras. Kommissionen lämnar i denna delrapport inga slutsatser utan det är
först i slutrapporten som kommissionens rekommendationer presenteras. Däremot
sammanfattas erfarenheter från arbetet så här långt samt områden som är viktiga för
kommissionen att beakta framåt.
I delrapporten redogörs för arbetet fram till och med mars 2022. Under den redovisade perioden
ha kommissionen fattat beslut om att låta ta fram ett antal kunskapsunderlagsrapporter. En
sammanställning över rapporterna presenteras i bilaga till delrapporten. Slutversionen av tre av
rapporterna biläggs föreliggande ärende. De är:
-

Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar skillnaderna mot riket? – Martin Nordin
Malmö och Öresund: Nutid och framtid. – Rikard Forslid
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- Yrkesutbildningen och ungas etableringsförutsättningar – erfarenheter, utmaningar och möjligheter i
Malmö. – Jonas Olofsson & Alexandru Panican
Till varje kunskapsunderlagsrappor har en referensgrupp tillsatts. Referensgruppernas uppgift
har varit att fungera som ett stöd till rapportförfattarna under arbetets gång. En viktig del i detta
har varit att föra in redan befintlig kunskap och erfarenhet från Malmö stad. Deltagarna i
referensgrupperna kommer dels från Malmö stad, dels från samverkande organisationer och från
näringsliv och civilsamhälle.
Arbetsprocessen under det gångna året har kännetecknats av ett öppet och involverande
tillvägagångssätt med samverkan såväl internt i Malmö stads organisation som externt med
organisationer och aktörer lokalt, regionalt, gränsregionalt och nationellt. Kommissionens arbete
har också rönt positiv uppmärksamhet i omvärlden och att det är många som med stort intresse
följer kommissionens arbete.
Kommissionen har tillsatt fyra råd vars uppgift är att vara ett stöd till kommissionen i centrala
frågeställningar. De fyra råden är:





rådet för arbetsmarknadens parter
rådet för civila samhället
rådet för myndigheter
rådet för Öresundsregionen.

Som redovisas i delrapporten har kommissionens arbete under det gångna året fortlöpt men med
en markant förskjutning i planerad tidplan för arbetet, vilket påverkar såväl hela arbetsprocessen
som processen för framtagandet av slutrapporten.
Under 2021 och 2022 har Tillväxtkommissionen fattat beslut om att låta ta fram ett antal
kunskapsunderlagsrapporter. Presumtiva uppdragstagare för rapporterna är primärt forskare vid
lärosäten i Sverige. Konsekvenserna av de restriktioner pandemin har inneburit för verksamma
vid lärosätena har för Tillväxtkommissionens del inneburit svårigheter i att nå framgång i att
kontraktera relevant forskare som har erforderlig tid för att åtaga sig uppdraget med att skriva
rapport för kommissionen. Lärosätenas omställningsarbete till digital undervisning har haft
omfattande påverkan på dess verksamheter. Tillväxtkommissionens arbete med att hitta
uppdragstagare har således varit mycket tidskrävande till följd av pandemins konsekvenser. Det
har som följd inneburit att tiden för slutleverans av respektive kunskapsunderlagsrapport som
kommissionen fattat beslut om att låta ta fram har fått anpassats därefter.
Slutleveransen av hittills kontrakterade uppdrag att ta fram kunskapsunderlagsrapport till
kommissionen förväntas ske fram till och med oktober 2022. Ytterligare
kunskapsunderlagsrapporter kan tillkomma efter beslut i kommissionen. Efter leverans av
kunskapsunderlagsrapporterna kommer arbetet att gå in i en annan fas, med fokus på
bearbetning av underlagen, analysarbete och diskussioner i kommissionen i processen med
framtagandet av rekommendationer och förslag till åtgärder. Detta arbete utgör en viktig del
inför framtagande av slutrapporten. Därutöver planeras för genomförande av hearings med
berörda aktörer. Kommissionens hela arbetsprocess ska vara transparent och involverande samt
inkludera en bred förankring i såväl Malmö stads organisation som externt.
Begäran om förlängning av Tillväxtkommissionens uppdragstid
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Utifrån ovan nämnda anpassning av tidplanen hittills och utifrån en uppskattning framåt
avseende erforderlig tid för arbetet med framtagandet av slutrapporten, är ordförandens och
huvudsekreterares bedömning att den satta tiden till 31 december 2022 för leverans blir mycket
snäv. Bedömningen är att det, för att färdigställa och kvalitetssäkra rapporten, krävs ytterligare
tid. Mot bakgrund av ovan, föreslås en förlängning av Tillväxtkommissionens uppdrag till den 31
maj 2023, med leverans av slutrapport till kommunstyrelsen senast den 30 april 2023.
En förlängning av kommissionens uppdragstid till den 31 maj 2023 skulle innebära uppskattade
kostnader motsvarande 650 000 kronor för arvoden, möten, kommunikation och
spridningskonferens, enligt nedan. Personalkostnaderna för sekretariatet belastar stadskontorets
ordinarie budgetram.
Uppskattade kostnader 1 januari – 31 maj 2023
Arvoden för ordförande och kommissionärer
Kommissionärsmöten
Spridningskonferens
Kommunikation, inkl. layout, tryck av slutrapport
Summa:

ca 316.000 kr
ca 100.000 kr
ca 164.000 kr
ca 70.000 kr
ca 650.000 kr

Mot bakgrund av vad som redovisas i ärendet förordnar Stadskontoret att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Kommunstyrelsen lägger delrapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen förlänger tillväxtkommissionens uppdragstid till den 31 maj 2023 med
en förlängd tidsfrist för inlämning av slutrapporten till kommunstyrelsen senast den 30
april 2023.
Kommunstyrelsen beaktar 650 000 kronor i beredningen av kommunfullmäktiges budget
2023 för att finansiera tillväxtkommissionens arbete 2023.

Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

