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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission
för ett inkluderande och hållbart Malmö (Tillväxtkommissionen).
Målet med Tillväxtkommissionens 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.
Av direktivet från kommunstyrelsen framgår att kommissionens uppdrag
avgränsas till Malmös utmaningar och förutsättningar. Samtidigt ska Malmö ses
i sitt sammanhang och kommissionens förslag omfatta hur Malmö stad kan
samverka med aktörer på regional, nationell och internationell nivå.
Förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt påverkas i stor
utsträckning av aspekter som beslutas helt eller delvis utanför den kommunala
organisationen. Kommissionen ska identifiera vad kommunen kan göra men
även påvisa behov av förändringar på andra arenor än den kommunala.
Denna delrapport lämnas till Malmö kommunstyrelse 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 har nio kommissionärsmöten genomförts. Vid mötena har
beslut fattats om att låta ta fram ett antal kunskapsunderlagsrapporter, utifrån
de områden som finns indikerade i direktivet. Relaterat till framtagandet av
kunskapsunderlagsrapporter har referensgrupper formerats. En referensgrupp
med unga har också skapats och fyra råd har tillsatts vilka följer
kommissionens arbetsprocess fram till avslut.
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. Kommunikationsarbetet är centralt i arbetet,
såväl internt i kommissionen, internt i Malmö stad samt externt med
omvärlden.
Som redovisas i delrapporten har kommissionens arbete under det gångna året
fortlöpt men med en markant förskjutning i planerad tidplan för arbetet, vilket

5 (56)

påverkar såväl hela arbetsprocessen som processen för framtagandet av
slutrapporten. Den främsta orsaken till detta är ändrade förutsättningar och
senareläggningar på grund av pandemin, vilket medfört stora svårigheter att
kontraktera forskare för framtagande av kunskapsunderlagsrapporter till
kommissionen. Situationen med pandemin har avsevärt begränsat möjligheten
till fysiska möten, planerade kommunikations- och utåtriktade aktiviteter samt
till fördjupade dialog- och nätverksmöten med intressenter och olika aktörer,
vilket påverkat arbetet negativt.
Arbetet framåt kommer därför att präglas av en förskjuten tidplan för
leveranser av kunskapsunderlagsrapporter och följaktligen bearbetning av
underlagen, analysarbete och diskussioner i kommissionen i arbetsprocessen
med framtagandet av rekommendationer och förslag till åtgärder.
Bedömningen är därför att den satta tiden till den 31 december 2022 för
leverans av slutrapport blir mycket snäv.
Kommissionens hela arbetsprocess ska vara transparent och involverande samt
inkludera en bred förankring i såväl Malmö stads organisation som externt. I
arbetsprocessen framåt blir det extra viktigt att avsätta erforderlig tid för detta.
Under kommissionens första arbetsår har ett stort engagemang visats i arbetet,
från kommissionärerna, råds- och referensgruppsdeltagare, forskare och
tjänstepersoner som bistår med kompetens och underlag samt andra parter och
aktörer i Malmö. Det vittnar om en stor vilja att bidra till Malmös utveckling.
Kommissionens arbete har också rönt positiv uppmärksamhet i omvärlden och
att det är många som med stort intresse följer kommissionens arbete.
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Inledning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en
tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö (STK-2020-1243).
I ärendet beslutade
Denna delrapport lämnas till Malmö kommunstyrelse 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.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en
tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö (STK-2020-1243).
I ärendet beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt stadskontoret att
återkomma med förslag på ordförande för kommissionens arbete, samt att
återkomma med förslag på direktiv, form, budget och tidplan för
kommissionens arbete.
I ärende STK-2020-1522 redovisade stadskontoret förslag på ordförande för
tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 december 2020 att förordna professor
Martin Andersson till ordförande för tillväxtkommissionen.
I ärende STK-2020-1541 redovisade stadskontoret förslag på direktiv, form,
budget och tidplan för kommissionens arbete. Kommunstyrelsen beslutade
den 13 januari 2021 om direktiv och budget för tillväxtkommissionens arbete.

Uppdrag
Tillväxtkommissionen ska analysera förutsättningarna för en inkluderande och
hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt.
Arbetet ska bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö (2010-2013). Den sociala, den miljömässiga och den
ekonomiska hållbarhetsdimensionen ska beaktas i de rekommendationer som
kommissionen lämnar. Tillväxtkommissionen ska utgå ifrån Agenda 2030 och
de globala målen i sitt arbete. Särskilt fokus kommer att läggas på mål 8
”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, mål 9 ”Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur” och mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. I
enlighet med mål 17 ”Genomförande och globalt partnerskap” ska
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kommissionens arbete på lämpligt sätt inrymma möjligheten till global
kunskapsuppbyggnad och utbyte.
Kommissionens uppdrag avgränsas till Malmös utmaningar och
förutsättningar. Däremot ska Malmö ses i sitt sammanhang och
kommissionens förslag omfatta hur Malmö stad kan samverka med den
regionala, nationella och internationella nivån. Förutsättningarna för en
inkluderande och hållbar tillväxt påverkas i stor utsträckning av aspekter som
beslutas helt eller delvis utanför den kommunala organisationen.
Kommissionen ska identifiera vad kommunen kan göra men även påvisa
behov av förändringar på andra arenor än den kommunala.
Kommissionen ska verka som en oberoende kommitté som ger förslag och
rekommendationer för beställaren att ta ställning till. Det innebär att arbetet
ska präglas av självständighet och oavhängighet. Den kan anlita utomstående
experter som har kunskaper och erfarenheter från relevanta områden och är
meriterade för sakfrågan. Dessa experter arbetar självständigt i förhållande till
kommissionen med att lösa sina uppgifter, och ansvarar själva för slutsatser
och eventuella rekommendationer i sina respektive rapporter. Det är sedan
kommissionens arbete att självständigt ta ställning till experternas analyser och
slutsatser.
Tillväxtkommissionens uppdrag inleddes i mars 2021 och förväntas pågå till
december 2022 då en slutrapport ska levereras till kommunstyrelsen.

Områden
I direktivet definieras ett antal områden för Tillväxtkommissionen att beakta i
sitt arbete. Dessa är:
1) Geografi och infrastruktur
Malmö i en gränsregional kontext; utmaningar och möjligheter i tillväxtperspektiv.
Öresundsregionen som en integrerad tillväxt- och arbetsmarknadsregion. Malmö och
grannkommunerna: dynamiker och rörelsemönster av betydelse för arbetsmarknaden
och näringslivet. Malmö och grannkommunerna som en gemensam region för nya
etableringar. Framtida transportinfrastruktur med Öresundsmetron och Fehmarn
Bält-förbindelsen. Utmaningar och möjligheter för tillväxten i Malmö. Malmö som
tillväxtmotor i ett nationellt perspektiv.
2) Innovation och digitalisering
Innovationssystemen; effektivitet och kapacitet idag samt utbyggnad och utveckling
framöver. Förutsättningarna för branschöverskridande kreativitet och innovation.
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling samt tillgången till
riskkapital. Möjliggörande teknik och digitalisering för att främja en inkluderande
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och hållbar tillväxt. Utmaningar och möjligheter med digitaliseringen av
arbetsmarknaden och distansarbete.
3) Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt inom den privata och den
offentliga sektorn. Särskilt beakta insatser och processer för att säkerställa
kompetensförsörjningen inom näringslivet. Yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och
dess betydelse för näringslivets kompetensförsörjning. Samverkan mellan
utbildningsinstitutioner och näringslivet. Det livslånga lärandet, vuxenutbildningen,
inklusive sfi, i ett kompetensförsörjningssyfte. Gymnasieskolans och
yrkesprogrammens roll i kompetensförsörjningen.
4) Arbetsmarknad och inkludering
Den nationella arbetsmarknads- och migrationspolitikens betydelse för Malmö och
vilka förändringar som behövs för att möta Malmös utmaningar och möjligheter.
Kvalifikationsmatchning av Malmöborna och tillgången till den regionala
arbetsmarknaden. Övergång till arbete från studier och från ett utländskt arbetsliv.
Broar mellan studier och arbete i Malmö. Kvalifikationsmatchning av
Malmöborna. Tillvaratagande av den etniska, kulturella och språkliga mångfald
som finns i Malmö och betydelsen av nätverk och tillträde till arbete. Utrikes födda
kvinnors inträde och position på arbetsmarknaden och i näringslivet. Personer med
funktionsvariation, inträde och position på arbetsmarknaden och i näringslivet.
5) Entreprenörskap och företagande
Små och medelstora företags behov av stöd och främjande av ett gott företags- och
entreprenörskapsklimat. Tillvaratagande av den etniska, kulturella och språkliga
mångfald som finns i Malmö. Större företags roll och betydelse som ankarföretag och
grogrund för mindre företag. Socialt företagande. Förutsättningar, stödsystem och
civilsamhällets roll. Utvecklingen av gig-ekonomin.
6) Trygghet och tillväxt
Den svarta arbetsmarknaden. Dess omfattning och påverkan på tillväxten i
Malmö. Schyssta arbetsvillkor med nya företagsformer och på en arbetsmarknad i
ständig utveckling. Den upplevda tryggheten, bilden av Malmö och dess påverkan
på näringslivet i Malmö.
7) Resiliens och näringslivsstruktur
Regional motor för grön tillväxt. Hur väl Malmö är rustat för inhemska eller
globala kriser. Näringslivsstruktur som behövs för att klara av att möta olika
former av kriser och beroendet av globala logistik- och värdekedjor. Malmös
näringslivsstruktur och styrkeområden. Omställningsförmåga och
strukturomvandling. Cirkulär ekonomi och industriell symbios.
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8) Internationalisering/globalisering
Attraktionskraft avseende stora kunskapsintensiva investeringar. Utländska
investeringar och etableringar av företag och globala organisationer i Malmö.
Talangattraktion och internationell rekrytering av kompetens. Attraktivitet och
destinationsutveckling.
Områdena i direktivet är vägledande för Tillväxtkommissionens arbete och har
under det gångna året utgjort utgångspunkt för såväl kommissionens nulägesoch behovsanalys som inför framtagandet av underlag och förslag på
kunskapsunderlagsrapporter som kommissionen sedan har fattat beslut om att
låta ta fram.

Mål
Målet med Tillväxtkommissionens 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.

Politisk styrgrupp
Den politiska styrgruppen utgörs av kommunstyrelsen. Den politiska
styrgruppen fattar de avgörande besluten för kommissionens arbete och ska
alltid informeras om, och i förekommande fall besluta om, ändringar av
leveranser, tider och budget.
Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt uppdaterad om arbetet genom
kommissionens ordförande, dess huvudsekreterare och Malmö stads
näringslivsdirektör.
Under 2021 har statusrapport om Tillväxtkommissionens arbete avgetts
(digitalt) vid kommunstyrelsens beredningsmöten den 17 mars, den 19 maj och
den 1 december. Under våren 2022 avges statusrapportering genom
föreliggande delrapport.

Förvaltnings- och
bolagschefsgruppen
Malmö stads förvaltnings- och bolagschefsgrupp har en viktig roll i
förankringen av kommissionens arbete och för dialog om dess förslag och
rekommendationer. Denna ska sätta sig in i förslagen, diskutera och ge input
och har ansvar för att komma med förslag och för samverkan. Gruppen kan
även fungera som stöd och bollplank till huvudsekreteraren och ordföranden.
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Under 2021 har kommissionens arbete presenterats för förvaltnings- och
bolagschefsgruppen vid två tillfällen (digitalt), den 11 februari av
näringslivsdirektören och huvudsekreteraren och den 20 augusti av
kommissionens ordförande och huvudsekreterare. Under april-september 2021
hade kommissionens ordförande och sekretariatet avstämningsmöten med
respektive förvaltningsdirektör för att tala om kommissionens uppdrag,
förvaltningens arbete relaterat till kommissionens uppdrag samt om samverkan
framåt.
I takt med att referensgrupper har skapats för de kunskapsunderlagsrapporter
som kommissionen låter ta fram, har förvaltningsdirektörer för berörda
förvaltningar tillfrågats om medverkan i dessa från förvaltningens sida. I
samband med att kunskapsunderlagsrapporter färdigställts har
rapportförfattarna bjudits in och presenterat sina rapporter för förvaltningsoch bolagschefsgruppen.

Kommissionen
Kommissionen bestod från start av 17 kommissionärer samt en ordförande.
Ordföranden leder arbetet, ansvarar för helheten, för att hålla samman
kommissionens arbete och för kontinuerlig rapportering till
uppdragsgivaren/kommunstyrelsen.
Kommissionen är sammansatt av forskare, experter och praktiker inom
företagande och entreprenörskap, innovation, tillväxt, arbetsmarknad och
klimat. Kommissionärerna representerar en bredd av olika näringslivsbranscher
och forskningsinriktningar. Det finns i kommissionen en representation från
Malmö och dess omgivande region, från lokal, regional, gränsregional och
nationell nivå.
Kommissionärernas uppdrag specificeras i överenskommelser som har upprättats
för varje kommissionär. Överenskommelserna har tagits fram gemensamt av
ordförande och sekretariat. Vid upprättandet har avstämning gjorts med
Stadskontorets funktioner inom juridik och HR. Varje överenskommelse har
undertecknats av respektive kommissionär, ordförande och Malmö stads
näringslivsdirektör. I överenskommelsen regleras uppdrag och ersättning.
Uppdraget som kommissionär innebär:
•

Att utifrån sin vetenskapliga /professionella inriktning bidra till
Tillväxtkommissionens måluppfyllelse. I detta ingår att föreslå
underlagsrapporter och granska material.

•

Att, mot bakgrund av Tillväxtkommissionens framtagna utredningar,
analyser och annat material, bidra med förslag till konkreta åtgärder
som Malmö kommun kan vidta. Åtgärderna ska vara dels sådana som
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är välkända och väl förankrade i den vetenskapliga forskningen, dels
sådana som är innovativa, men samtidigt förankrade i vetenskaplig
kontext. I detta ingår att bidra med förslag till åtgärder som ligger
utanför den kommunala kompetensen men som Malmö kommun bör
anhängiggöra, samt att identifiera vilka myndigheter eller andra
organisationer som ansvarar för eller arbetar med dessa frågor.
•

Att bidra med synpunkter och inspel vid sammanställningen av
slutrapport.

•

Att delta i möten med Tillväxtkommissionen.

•

Att aktivt bidra till Tillväxtkommissionen som helhet och samverka
med övriga kommissionärer och med ordförande utifrån
Tillväxtkommissionens tvärvetenskapliga och gränsöverskridande
arbetssätt enligt dess direktiv.

•

Att representera Tillväxtkommissionen och kommunicera övergripande
budskap i enlighet med Tillväxtkommissionens
kommunikationsstrategi utifrån ett individuellt kommunikationsansvar.

Från och med februari 2022 består kommissionen av en ordförande och 16
kommissionärer. Kommissionär Karolina Ekholm lämnade kommissionen i
samband med att hon påbörjade en ny tjänst den 1 februari 2022 som direktör
för Riksgälden då uppdraget som kommissionär inte var förenligt med tjänsten.
Ordförande och kommissionärer presenteras mer utförligt i Bilaga 1.

Sekretariatet
Sekretariatet ansvarar för allt administrativt stöd till kommissionens ordförande
samt deltar vid samtliga möten i kommissionen, råden och referensgrupperna. I
samband med dessa ansvarar sekretariatet för upprättande av protokoll/
minnesanteckningar och sammanställning av underlag. Vidare ansvarar
sekretariatet för framtagande av beslutsunderlag till kommunstyrelsen;
framtagande av projektplan och kommunikationsplan, planering och
genomförande av kommunikationsinsatser och dialogmöten, hearings och
seminarier.
Sekretariatet utgörs av en huvudsekreterare, en utredare, en sekreterare med
inriktning kommunikation och en projektkoordinator. Huvudsekreteraren
ansvarar för att leda och driva arbetet i sekretariatet samt rapportera framsteg
och avvikelser i leveranser, tider och budget. Huvudsekreteraren ska löpande
informera relevanta forum i staden och övriga intressenter och ansvara för att
arbetet dokumenteras på ett korrekt sätt. Huvudsekreteraren ansvarar för
framtagande av delrapport och, tillsammans med kommissionens ordförande,
författande av slutrapport. Utredaren ansvarar bland annat för
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omvärldsbevakning, genomlysning av rapporter, analytiskt arbete, planering av
arbetsprocesser, framtagande av strategier och skrivarbete relaterat till del- och
slutrapport. Sekreteraren med inriktning kommunikation ansvarar bland annat
för arbetet kring intern och extern kommunikation, press, media, hemsidor,
webbinarier, seminarier och dialogmöten. Projektkoordinatorn ansvarar bland
annat för arbetet kring ekonomi och redovisning, möten och studiebesök,
föreläsare och externa kontakter.
Sekretariatet organiseras inom Stadskontorets avdelning för omvärld och
näringsliv. Huvudsekreteraren inledde sitt arbete den 1 februari 2021,
projektkoordinatorn började den 14 april 2021, sekreteraren med inriktning
kommunikation började den 1 maj 2021 och den 1 januari 2022 förstärktes
sekretariatet med utredaren. Under perioden 14 mars – 31 maj 2022 finns en
studentmedarbetare på sekretariatet.

Övergripande redogörelse för arbetet
Beslutat direktiv och budget har varit vägledande och styrande för
kommissionens arbetsprocess sedan kommissionens start. I illustrationen
nedan visas den övergripande färdplanen för arbetsprocessen. I
kommissionens arbetsprocess är kommissionärsmötena centrala. Det är vid
dessa som kommissionen diskuterar och fattar beslut om framtagande av
kunskapsunderlagsrapporter mm. En annan central del i arbetet är att tidigt
möjliggöra för dialog och analys kopplat till de kunskapsunderlagsrapporter
som tas fram.
I detta avsnitt redogörs övergripande för arbetet under det gångna året, från
och med mars 2021 till och med mars 2022.
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Arbetet mars 2021 – mars 2022
Kommissionens ordförande inledde sitt uppdrag den 1 mars 2021. I dialog
mellan ordförande och Stadskontoret tillsattes övriga 17 kommissionärer.
Utifrån beslutat direktiv och budget utformades kommissionens arbetsplan
mer i detalj. En övergripande projektplan för kommissionens arbete 2021-2022
upprättades i vilken aktiviteter, tidplan och leveranser i arbetet tydliggörs.
Projektplanen används samtidigt som ett planeringsverktyg och revideras allt
eftersom arbetet fortlöper. En kommunikationsplan för arbetet upprättades.
Överenskommelser med uppdragsbeskrivning för kommissionärerna togs fram.
Dessutom togs fram uppdragsbeskrivningar för råd och referensgrupper. Under
våren genomfördes olika kommunikationsinsatser internt och externt, inklusive
inspelning av en film med kommissionens ordförande. Presentationer av
respektive kommissionär togs fram i intervjuformat och publicerades på
kommissionens hemsida och på LinkedIn.
Inför kommissionens uppstartsmöte den 24 mars, hade ordföranden och
huvudsekreteraren individuella introduktionsmöten (digitalt) med
kommissionärerna under perioden den 8-19 mars. Mötena syftade till att dels
tala om uppdraget, dels uppmana kommissionärerna att inkomma med
inledande inspel till nuläges- och behovsbilden utifrån de fokusområden som
anges i direktivet.
Kommissionens ordförande och sekretariat påbörjade under våren arbetet med
omvärldsbevakning och nuläges- och behovsanalys, utifrån i direktivet indikerade
områden för kommissionen att beakta i sitt arbete. Inom respektive område
inbegrep arbetet dialogmöten med intressenter och berörda aktörer; underlag
och information om såväl tidigare som pågående arbete inom Malmö stad;
befintliga rapporter, analyser och data samt tidigare nationell och internationell
forskning och erfarenhet inom de olika områdena, samt en kontinuerlig dialog
med och inspel (skriftligt och muntligt) från kommissionärerna.
För att ta del av erfarenheter och lärdomar från Kommission för ett socialt hållbart
Malmö (Malmökommissionen) förde sekretariatet under våren samtal med
personer som var involverade i Malmökommissionen, däribland dåvarande
huvudsekreteraren, kommunikationsansvarig och en av kommissionärerna.
Möte med Malmökommissionens dåvarande ordförande professor Sven-Eric
Isacsson var planerat under 2021 men fick på grund av pandemin flyttas fram
ett flertal gånger och ett nytt möte planeras för senvåren 2022.
Tillväxtkommissionen har tagit del av den utvärdering av Malmökommissionen
som gjordes våren 2020.
Under våren förde sekretariatet samtal med tjänstepersoner på Stadskontoret
med samordningsansvar för stadens Agenda 2030-arbete. Genom Malmö stads
arbete med Agenda 2030 hade sekretariatet under våren 2021 samtal med
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Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Samtalet handlade
huvudsakligen om ekonomisk hållbarhet och arbetet nationellt kring frågan
men där man ser den lokala nivån som kanske den viktigaste aktören. Gabriel
Wikström och hans medarbetare på Regeringskansliet uttryckte stort intresse
av att följa kommissionens arbete och även samverka framöver. Med
utgångspunkt i det nationella arbetet och arbetet på lokal nivå i Malmö stad
samt utifrån tillhörande styrdokument och underlag, tas frågorna och
uppdraget att utgå från Agenda 2030 vidare i kommissionens fortsatta
arbetsprocess.
Kommissionens ordförande och sekretariatet inledde under våren möten
(digitalt) med stadens förvaltningsdirektörer för att samtala om samverkan
inom ramen för Tillväxtkommissionens uppdrag och arbete. Inledande samtal
fördes med förvaltningscheferna för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och
gatukontoret och Serviceförvaltningen samt med VD för MKB Fastighets AB och VD
för Malmö Stadshus AB.
Såväl våren som hösten präglades av ett omfattande arbete med framtagande
av förslag till kunskapsunderlagsrapporter, att identifiera presumtiva
författare/forskare till underlagsrapporterna, kontraktera dessa och att ta fram
avtal för uppdragstagarna.
Fyra råd tillsattes innan sommaren och som hade sina uppstartsmöten under
hösten. Under hösten formerades även åtta referensgrupper knutna till
framtagandet av kunskapsunderlagsrapporter.
Under hösten fortsatte kommissionens ordförande och sekretariatet sina
möten (digitalt) med stadens förvaltningsdirektörer för att samtala om
samverkan inom ramen för kommissionens uppdrag och arbete. Samtal fördes
med förvaltningsdirektörerna för Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen,
Funktionsstödsförvaltningen och Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt med
Stadsdirektören.
Samverkan inleddes med Kulturförvaltningen inför en utställning om tillväxt
på Malmö Muséer och som uppbär finansiering motsvarande 400 000 kronor
från kommissionens budget. Utställningen är en del av Malmö Muséers
samarbete kring tillväxt, pengar och rättvisa tillsammans med Malmö
Stadsteater och Malmö Konstmuseum. I utställningen ifrågasätts den allmänna
förståelsen av vad tillväxt är. Utställningen har namnet ”Tillväxt – vad är det?”
och pågår under 2022 från den 1 april till den 6 november.
Under 2022 har arbetet hittills kännetecknats av genomförande av
heldagsmöten med respektive råd och av ett flertal möten i referensgrupperna.
Vid mötena har förts fördjupade diskussioner relaterat till
kunskapsunderlagsrapporter under framtagande. I takt med att leveranser av
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slutversioner till kunskapsunderlagsrapporter skett har arbetet med
korrekturläsning och layout inför tryck tagit vid. Inför publicering av rapporter
har även arbete med press och framtagande av artiklar gjorts. I samarbete med
Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU, har poddavsnitt om
Tillväxtkommissionen tagits fram och publicerats.
Ordföranden och sekretariatet har under det gångna året kontinuerligt haft
möten med olika representanter för Malmö stad och andra organisationer.
Samtal har förts med förvaltningscheferna för att få deras bild av Malmö och
om stadens utmaningar och möjligheter. Tillsammans med
kommissionärsmötena och kommissionärernas inspel ger detta en bild av vilka
de stora utmaningarna och de viktiga frågorna är för kommissionen. Mot
bakgrund av detta har förslag till framtagande av kunskapsunderlagsrapporter
tagits fram. Förslagen till underlagsrapporter ligger till grund för diskussion och
beslutsfattande vid kommissionärsmötena. Inkommande inspel och förslag
delas också i kommissionen via en gemensam Teams-sida.
Perspektivfrågor kring jämställdhet, barnperspektivet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter
ska integreras i kommissionens arbete. Hittills har perspektivfrågorna beaktats
direkt eller indirekt i framtagna kunskapsunderlagsrapporter samt vid
diskussioner i referensgrupperna. Frågorna har också diskuterats i samband
med de presentationer som gjorts för kommissionen, inklusive av
föredragshållare som bjudits in till kommissionens möten. Dialog har även
förts med medarbetare på Stadskontoret med samordningsansvar för Malmö
stads övergripande arbete med frågorna. Dialogen har utgjorts av inledande
samtal om policys, metoder och verktyg att tillämpa för ett integrerat arbetssätt
med rättighetsfrågorna och hållbarhetsfrågorna i kommissionens uppdrag och
arbete. Perspektivfrågorna har även belysts i dialogen med deltagare i råden
och främst av rådsdeltagare som företräder organisationer och föreningar som
arbetar med perspektivfrågorna. Även i arbetsprocessen framåt ska
perspektiven belysas och diskuteras. Frågorna är tvärsektoriella och rör hela
kommissionens arbete.

Kommissionärsmöten
Under det gångna året har nio kommissionärsmöten genomförts varav ett
extrainsatt (23/6). Av dessa har två möten (det fjärde och det nionde) varit
fysiska/hybridmöten. Övriga kommissionärsmöten har hållits helt digitalt.
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av kommissionärsmötena, dess
innehåll övergripande samt redogörelse för de beslut som har fattats kring
främst kunskapsunderlagsrapporter. Kommissionärsmötena presenteras utifrån
tre perioder; våren 2021, hösten 2021 och våren 2022.
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Våren 2021
Vid Tillväxtkommissionens första Kommissionärsmöte (24 mars 2021) gicks
kommissionens uppdrag och direktiv igenom, inklusive de åtta områden som
anges för kommissionen att beakta i sitt arbete. Kommissionen fick fördjupade
presentationer om Malmös befolkning, sysselsättning, arbetslöshet och ekonomisk
hållbarhet av Karl McShane och Elvira Andersson från Stadskontorets enhet för
analys och hållbarhet, vilket följdes av en gemensam diskussion.
Kommissionärerna tog del av Malmö stads Hållbarhetsrapport. Vid mötet gavs
även en presentation om näringsliv och infrastruktur i Öresundsregionen av Johan
Wessman, VD för Øresundsinstituttet, följt av en gemensam diskussion.
Vid det andra Kommissionärsmötet (29 april) behandlades bland annat frågor om
kommissionens arbetssätt, beslutsprocess samt kommissionärernas roll. Vid
mötet fattade kommissionen beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om arbetslöshet och arbetsmarknad i Malmö för att
beskriva utvecklingen på Malmös arbetsmarknad sedan 1990-talet; beskriva
inkomstutveckling och inkomstojämlikhet; samt med detaljerade mikrodata
analysera arbetslösheten bland olika grupper i Malmö.
Vid mötet fattade kommissionen även beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om infrastruktur, Öresundsintegrationen och Malmös
tillväxt för att presentera en översikt av planerade satsningar och analysera
sannolika utmaningar och konsekvenser av projekt som ytterligare knyter
samman Malmö med Danmark och Tyskland; analysera hur Malmö stad kan
verka för att realisera de möjligheter som investeringar i transportinfrastruktur
skapar för tillväxten i Malmö; samt analysera och diskutera möjliga
målkonflikter och nettoeffekter på klimatet och miljön av nya satsningar på
transportinfrastruktur.
Som en fortsatt del i arbetet med nuläges- och behovsanalys presenterades vid
mötet Malmös näringsliv och arbetsmarknad av Sara Bergman på Stadskontorets
avdelning för omvärld och näringsliv. Kommissionärerna tog del av rapporten
MalmöLäget.
Vid mötet presenterade kommissionens ordförande även förslag på ytterligare
kunskapsunderlagsrapporter för kommissionen att diskutera vidare vid
kommande möte:
• Flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden men med
fokus på Malmö; samt med utgångspunkt i Engdahl och Forslund
(2016) och Forslund och Liljeberg (2020) analysera ungas inträde på
arbetsmarknaden i Malmö.
• Att bryta utanförskap och tillvarata mångfald – en översikt av internationell
”best practice”
• Självförsörjning (Malmö och försörjningsstöd)
• Implementera plattform för experimentell policy
• Innovationssystem och entreprenörskap Malmö/Lund

17 (56)

•

Analys av Malmös attraktionskraft när det gäller stora kunskapsintensiva
investeringar

Vid det tredje Kommissionärsmötet (1 juni) fattade kommissionen beslut om att låta
ta fram en kunskapsunderlagsrapport om entreprenörskap, innovation och kunskap i
Malmö-Lund för att kartlägga kunskapsresurser, klusterformationer och
entreprenörskap i Malmö-Lundregionen i syfte att få en överblick och analys
av ”kapaciteten” och potentialen i regionen och analysera förutsättningarna för
branschöverskridande kreativitet och innovation.
Kommissionen fattade även beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om Malmö-Köpenhamn: samverkan, kluster och
investeringar för att analysera dagens situation och utvecklingen sedan början av
2000-talet. Vilka potentialer finns och hur kan de realiseras? Tanken är att
också studera skillnader i förutsättningarna på den svenska och danska sidan.
Vid mötet diskuterades även förslag till kunskapsunderlagsrapport om
internationell best practice inom integration, utifrån att det finns flera städer runt om i
världen med liknande utmaningar vad gäller arbetsmarknadsintegration och
tillvaratagande av etnisk, kulturell och språklig mångfald. Möjligt innehåll i
rapporten: översikt av ”best practice” och framgångsexempel från städer
internationellt; fokus på Frankrike och Tyskland; samt speciellt avsnitt om
betydelsen av yrkesutbildning. Kommissionen fattade beslut om att upplåta åt
en referensgrupp av kommissionärer att utifrån presenterat innehåll utarbeta
ett konkret förslag samt att förslaget behandlas vid nästa kommissionärsmöte.
Ett annat förslag till kunskapsunderlagsrapport som diskuterades var flyktingoch anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden med utgångspunkt i Forslund,
Liljeberg och Åslund (2017) rapport om flykting- och anhöriginvandrares
etablering på arbetsmarknaden i hela Sverige. Kunskapsunderlagsrapporten
skulle avgränsas till situationen Malmö (alternativt den lokala arbetsmarknaden
Malmö-Lund) och Malmö skulle kunna jämföras med situationen i Stockholm
(Stockholm-Solna) och Göteborg (Göteborg) samt genomsnittet för hela
Sverige. En analys av detta slag skulle synliggöra om Malmös erfarenheter av
etableringen på arbetsmarknaden skiljer sig åt gentemot hur situationen ser ut i
andra delar av landet. Av tidsbrist vid mötet fick förslaget hänskjutas till nästa
möte.
Vid ett extrainsatt Kommissionärsmöte (23/6) fattade kommissionen beslut om att
låta ta fram en kunskapsunderlagsrapport om internationell ’best practice: integration
för att i ett första steg få en översikt av kunskapsläget över studier om städers
arbete med, och utfall, i några dimensioner relevanta för integration. Finns det
karakteristika som kännetecknar integration i olika städer som är viktiga att
känna till? Vilka indikatorer på integration anses mest väsentliga i olika studier;
är det till exempel skolresultat, deltagande i civilsamhälle eller arbetsmarknad,
eller annat? Hur står sig Malmö i jämförelse med andra städer i dessa
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dimensioner? Finns gemensamma drag i insatser, processer eller projekt som
tenderar bidra till integration i dessa dimensioner? Rapportens syfte är att ge en
överblick som underlag för en mer informerad diskussion i kommissionen.
Vidare fattade kommissionen beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om yrkesutbildning för att studera såväl
matchningsperspektiv på gymnasieutbildningen, det vill säga arbetskrafts- och
kompetensförsörjningsbehov, som gymnasieutbildningen ur ett
försörjningsperspektiv. Uppföljningar av ungas etableringsmönster på såväl
nationell nivå som i Malmö visar att yrkesutbildningen ger goda förutsättningar
för jobb och en bra inkomstutveckling. Olika prognoser gällande framtida
arbetskrafts- och kompetensbehov talar också för att det kommer att vara brist
på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft på många områden. Det finns således
både fördelningspolitiska och samhällsekonomiska motiv för att öka andelen
elever inom yrkesutbildningen. Förslaget innebär även att erfarenheter sedan
lärlingsutbildningsreformen (Gy11) studeras, likaså erfarenheter och initiativ på
yrkesutbildningsområdet utanför Sverige; samt samverkan skola–arbetsliv.
Vid mötet fattade Kommissionen även beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om flykting- och anhöriginvandrares etablering på
arbetsmarknaden enligt det förslag som presenterades vid det tredje
kommissionärsmötet. Fyra kommissionärer reserverade sig mot beslutet.
Kommissionen fattade även beslut om att låta ta fram en
kunskapsunderlagsrapport om självförsörjning i Malmö. Genom ett projekt med
namnet ”integration Sverige” har forskare på Entreprenörskapsforum
analyserat självförsörjning i olika delar av Sverige. Tre rapporter inom området
har lanserats. Förslaget är att ta fram en mindre rapport som sammanställer
komparativa data för Malmö och dess stadsdelar. I projektet gjordes också en
omvärldsanalys av hur andra länder jobbar med frågor kring integration och
självförsörjning. Förslaget innebär att man också går igenom dessa lärdomar
och ger förslag på vilka åtgärder som kan vara relevant för Malmö. Två
kommissionärer reserverade sig mot beslutet.

Hösten 2021
Det fjärde Kommissionärsmötet (21-22 september) var det första fysiska
mötet/hybridmötet för kommissionen. Kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh medverkade inledningsvis vid mötet med
välkomstanförande om Malmö och om beslutet att inrätta en
tillväxtkommission.
Vid mötet diskuterades frågor utifrån direktivet; vilka är kommissionens
nyckelfrågor?; vad är Malmös unika/speciella förutsättningar?; och inkluderande och
hållbar tillväxt – har och bör kommissionen ha en enhetlig definition? Som en
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introduktion till en fördjupad begreppsdiskussion om inkluderande och hållbar
tillväxt, höll kommissionens ordförande ett föredrag om Tillväxt, inkludering och
hållbarhet i städer. Kommissionen diskuterade därefter frågorna Vad driver
ekonomisk tillväxt i Malmö? Hur kan tillväxten bli inkluderande och hållbar? och Vilka
ytterligare kunskapsunderlag behöver vi? Som referensunderlag inför mötet fick
kommissionärerna ta del av material om tillväxt, inkludering och hållbarhet,
bland annat underlaget Om hållbar ekonomisk utveckling av professor Göran
Finnveden.
Vid mötet presenterades förslag om att starta en referensgrupp med unga.
Kommissionen bistod förslaget och utsåg kommissionär Vlora Makolli som
ansvarig för referensgruppen.
Andra frågor som lyftes och diskuterades var förslag om att titta närmare på
strukturella och organisatoriska hinder för en inkluderande arbetsmarknad samt även
relaterat till matchningsproblematik utifrån såväl utbuds- som efterfrågesidan.
Förslag som också presenterades och diskuterades handlade om form och
innehåll för att ta del av entreprenörers och/eller opinionsbildares tankar om
”framtidsscenarier” om samhällsutvecklingen de närmaste 10-20 åren, som inspel till
diskussion i kommissionen om utmaningar och möjligheter, även relaterat till
hållbarhetsdimensionerna.
Vid det femte Kommissionärsmötet (26 oktober) fattade kommissionen beslut om
framtagande av en kunskapsunderlagsrapport om Steg mot ett ’lärande Malmö’ –
från projektifiering till experimentell policy och lärande. Syftet är att dels presentera en
översikt av ”best practice” och nuvarande kunskapsläge vad gäller hur
offentliga organisationer jobbar för att säkerställa ”lärande” från olika projekt,
dels föreslå hur Malmö kommun kan organisera ett sådant system.
Vid mötet diskuterades även förslag till andra kunskapsunderlagsrapporter:
• Staden som plattform för experiment, innovation och nya systemlösningar
• Local multiplier study & Local economic analysis
• Effektivare förvaltning och förbättrad kommunal service genom digitalisering och
”den smarta staden”
• Förbättrad matchning i Malmö genom algoritmer?
Kommissionens diskussioner utmynnade i beslut om att presenterade förslag
behövde utvecklas vidare, förtydligas och/eller kompletteras för att behandlas
på kommande kommissionärsmöte.
Vid det sjätte Kommissionärsmötet (9-10 december) presenterade docent Martin
Nordin, Lunds universitet sin kunskapsunderlagsrapport för kommissionen,
Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar skillnaderna mot riket? följt av
gemensam diskussion. Professor Anders Forslund, IFAU, höll ett föredrag om
Kommunal arbetsmarknadspolitik – vad säger forskningen? och som också följdes av
gemensam diskussion. Vid mötet fattade kommissionen beslut om att låta ta
fram en kunskapsunderlagsrapport om Local multiplier study och en
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kunskapsunderlagsrapport om Local economic analysis utifrån förslag presenterat
vid föregående möte.
Kommissionen diskuterade även vidare kring tidigare förslag på
kunskapsunderlagsrapporter, bland annat: Staden som plattform för experiment,
innovation och nya systemlösningar; Effektivare förvaltning och förbättrad kommunal service
genom digitalisering och ”den smarta staden”; Förebilder, arbetsmarknadsutfall &
utbildningsval samt Civilsamhällets roll i tillväxten.
Vad gäller förslaget om Staden som plattform för experiment, innovation och nya
systemlösningar har samtal förts med professor Björn Sandén, professor i
innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i
Klimatpolitiska rådet. Beslut om att bjuda in Björn Sandén som
föredragshållare vid ett särskilt möte om klimat och miljö med
kommissionärerna i april. Frågor i fokus kommer att vara hur städer kan
främja arbetet med miljöteknik, innovation, nya tekniska lösningar och
näringslivets omställning och entreprenörskap kopplat till klimatomställning.
Vad gäller förslaget om Effektivare förvaltning och förbättrad kommunal service genom
digitalisering och ”den smarta staden” har sekretariatet tagit del av pågående arbete i
Malmö stad med att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad
myndighetsutövning. Det handlar bland annat om att förenkla och att bli
tydligare och bättre i den serviceinriktade myndighetsutövningen gentemot
näringslivet såväl digitalt som fysiskt. Sekretariatet har tagit del av framtaget
underlag och följer arbetet framåt för att ta vidare relevanta delar som input till
kommissionen.
Vad gäller förslaget om Förebilder, arbetsmarknadsutfall och utbildningsval har
ordförande fört samtal med professor Thomas Åstebro kring forskning om
betydelsen av förebilder för unga personer för val av utbildning och framtida
karriär, samt om skillnader i att välja utbildning inom natur- och teknikområdet (s k STEM-utbildningar) mellan flickor och pojkar. Beslut att bjuda in
Thomas Åstebro till sjunde Kommissionärsmötet för föredrag och samtal.
Vad gäller förslaget om Civilsamhällets roll i samhället/ tillväxten har diskussioner
förts i kommissionen utifrån frågan Vilken roll kan ideella organisationer spela för att
främja det som är viktigt för inkluderande och hållbar tillväxt? En aktuell rapport om
civilsamhället att utgå ifrån är Nysta-rapporten. Beslut att bjuda in professor
Filip Wijkström och Fryshusets VD Johan Oljeqvist till det sjunde
Kommissionärsmötet för ett föredrag om Nysta-rapporten och civilsamhället
samt efterföljande samtal/diskussion.

Våren 2022
Vid det sjunde Kommissionärsmötet (7 februari) presenterade professor Jonas
Olofsson, Malmö universitet och docent Alexandru Panican, Lunds universitet,
sin kunskapsunderlagsrapport för kommissionen, Yrkesutbildningen och ungas
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etableringsförutsättningar – erfarenheter, utmaningar och möjligheter i Malmö följt av
gemensam diskussion. Vid mötet höll Filip Wijkström, professor vid
Handelshögskolan i Stockholm och Johan Oljequist, Vd för Fryshuset ett
föredrag om Civilsamhällets bidrag till tillväxten följt av gemensam diskussion.
Malmös näringslivsdirektör Micael Nord talade om Tillväxtkommissionen och
näringslivet i Malmö. Professor Thomas Åstebro höll ett föredrag om STEMutbildningar och förebilder för unga följt av gemensam diskussion. Relaterat till dessa
presentationer diskuterade kommissionen sedan vidare kring inriktning för en
kunskapsunderlagsrapport om civilsamhället, utifrån fokus på civila samhällets
roll för att bidra till en inkluderande och hållbar tillväxt; och förslag på
kunskapsunderlagsrapport om STEM-utbildning och förebilder för unga utifrån
Thomas Åstebros presentation. Kommissionen beslutade även att fortsatt föra
diskussioner med forskare på Malmö universitet utifrån inkommit förslag på
studie med civilsamhället (local economic analysis).
Vid det åttonde Kommissionärsmötet (21 mars), som var kommissionens andra
fysiska möte/hybridmöte, presenterade professor Rikard Forslid, Stockholms
universitet, sin kunskapsunderlagsrapport för kommissionen, Malmö och
Öresund: Nutid och framtid följt av gemensam diskussion. Professor Johan
Eklund, Jönköping International Business School och Blekinge Tekniska
Högskola, presenterade sin kunskapsunderlagsrapport för kommissionen,
Självförsörjning och utanförskap i Malmö varefter gemensam diskussion följde.
Dessutom presenterade Mattias Engdahl, IFAU och Linus Liljeberg IFAU sin
kunskapsunderlagsrapport för kommissionen, Flyktingars etablering på
arbetsmarknaden i Malmö, Stockholm och Göteborg, följt av gemensam diskussion.
Deltagare från Referensgruppen med unga var inbjudna till träff och samtal med
kommissionen. Referensgruppsdeltagarna presenterade sig och de föreningar
de företräder, varpå av en dialog mellan deltagarna och kommissionärerna
fördes.

Kunskapsunderlagsrapporter
En central del i kommissionens arbete består i att låta ta fram
kunskapsunderlagsrapporter. Med utgångspunkt från de områden som anges i
direktivet identifierar kommissionen de sakområden och frågeställningar som
behöver belysas närmare i olika kunskapsunderlagsrapporter.
Kunskapsunderlagsrapporterna utgör underlag till kommissionens slutrapport,
men syftar också till dialog om utmaningar och orsaker, möjligheter och
potential, vad som är möjligt att påverka och hur.
Utifrån kommissionens beslut vid kommissionärsmötena följer här en
förteckning över de kunskapsunderlagsrapporter som är framtagna eller under
framtagande. En sammanställning av rapporternas syfte och övergripande
innehåll presenteras i Bilaga 2. Rapporter som har levererats i sin slutversion
samt genomgått korrekturläsning och layout biläggs delrapporten.
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Det är viktigt att i sammanhanget understryka att
kunskapsunderlagsrapporterna är självständiga. Författarna till
kunskapsunderlagsrapporterna är ansvariga för innehållet i sina rapporter. Det
innebär att de slutsatser, förslag och rekommendationer som redovisas i
rapporterna inte nödvändigtvis kommer att vara de som redovisas i
kommissionens slutrapport. I slutrapporten kommer helhetsbilden, baserad på
samtliga underlag, andra relevanta rapporter och analyser och dialog med olika
aktörer, att styra vad kommissionen till slut anser vara mest angeläget att
föreslå för att åstadkomma en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.
-

Arbetslöshet och arbetsmarknad i Malmö (beslut den 29/4)
Författare: Martin Nordin, Lunds universitet (avtal undertecknat den
9/9)
Rapporten levererad den 31/1
Titel slutversion: Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar
skillnaderna mot riket?

-

Infrastruktur, Öresundsintegration och Malmös tillväxt (beslut den
29/4)
Författare: Rikard Forslid, Stockholms universitet (avtal undertecknat
den 16/9)
Rapporten levererad den 28/2
Titel slutversion: Malmö och Öresund: Nutid och framtid.

-

Entreprenörskap, innovation och kunskap i Malmö-Lund (beslut den
1/6)
Författare: Markus Grillitsch, Magnus Nilsson & Torben Schubert,
Lunds universitet (avtal undertecknat den 7/12)
Rapporten levereras den 1/4
Titel slutversion: The Knowledge Economy in Malmö and the Malmö-Lund
Labour Market Region

-

Malmö-Köpenhamn: samverkan, kluster och investeringar (beslut den
1/6)
Författare: Magnus Andersson, Malmö universitet och Emma Lappi,
Copenhagen Business School (avtal undertecknat den 20/10
(Andersson) och den 27/12 (Lappi))
Rapporten levereras den 15/4
Titel slutversion: Malmö-Köpenhamn: samverkan, kluster och investeringar

-

Internationell ’best practice’: integration (beslut den 23/6)
Författare: Erica Righard, Malmö universitet (avtal undertecknat den
9/11)
Rapporten levereras den 29/4 (reviderat från ursprungligen den 15/4)
Titel slutversion: ny titel under framtagande

-

Yrkesutbildning (beslut den 23/6)
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Författare: Jonas Olofsson, Malmö universitet och Alexandru Panican,
Lunds universitet (avtal undertecknat den 20/9)
Rapporten levererad den 28/2
Titel slutversion: Yrkesutbildningen och ungas etableringsförutsättningar –
erfarenheter, utmaningar och möjligheter i Malmö
-

Flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden
(beslut den 23/6)
Författare: Mattias Engdahl, IFAU och Linus Liljeberg, IFAU (avtal
undertecknat den 20/9)
Rapporten levererad den 31/3
Titel slutversion: Flyktingars etablering på arbetsmarknaden i Malmö,
Stockholm och Göteborg

-

Självförsörjning i Malmö (beslut den 23/6)
Författare: Johan Eklund, Jönköping International Business School och
Blekinge Tekniska Högskola (avtal undertecknat den 8/11)
Rapport levererad den 31/3
Titel slutversion: Självförsörjning och utanförskap i Malmö

-

En lärande organisation (beslut den 26/10)
Författare: Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet och Mats Fred,
Lunds universitet (avtal undertecknat den 9/3)
Rapport levereras den 9/9
Titel slutversion: under framtagande

Av förteckningen ovan kan utläsas en eftersläpning i tid från det att beslut om
att låta ta fram en kunskapsunderlagsrapport har fattats vid ett
kommissionärsmöte till det att avtal undertecknas med
uppdragstagare/författare. Arbetet med att kontraktera forskare har under det
gångna året visat sig vara mycket svårt och tidskrävande. Presumtiva
uppdragstagare för rapporterna är primärt forskare vid lärosäten i Sverige.
Konsekvenserna av de restriktioner pandemin har inneburit för verksamma vid
lärosätena har för kommissionens 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. Kommissionens 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 har fått anpassats därefter.
Slutleveransen av hittills kontrakterade uppdrag att ta fram
kunskapsunderlagsrapport till kommissionen förväntas ske fram till och med
oktober 2022. Allt eftersom kunskapsunderlagsrapporterna levereras till
kommissionen initieras ett arbete med att syntetisera befintlig kunskap inom
för kommissionen aktuella områden. Detta ligger till grund för diskussion och
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utveckling av åtgärdsförslag inom områden av relevans för att adressera
Malmös utmaningar och potential.

Referensgrupper
Till varje kunskapsunderlagsrapport skapas en referensgrupp.
Referensgrupperna består av rapportförfattare, kommissionärer, medarbetare
från berörda delar av Malmö stads förvaltningar och relevanta externa aktörer.
Deltagarna presenteras i Bilaga 3. Syftet med referensgrupperna är att realisera
samverkan, vara ett dialogforum för rapportförfattaren, ge råd och inspel till
denne och kunna bistå med kunskaper inom området under arbetet gång.
Tidsmässigt handlar det om deltagande vid uppskattningsvis ca 3 möten under
rapportens framtagande samt inläsning.

Referensgruppen med unga
I enlighet med beslut vid det fjärde kommissionärsmötet har en referensgrupp
med unga skapats. Referensgruppen för unga har en rådgivande funktion.
Syftet med referensgruppen är dels att möjliggöra för unga i Malmö att ta del
av och bidra med sina perspektiv i Tillväxtkommissionens arbete och
tillgängliggöra det för ungdomar; dels att möjliggöra för Tillväxtkommissionen
att lyssna till och få ta del av ungas perspektiv och inspel i för kommissionen
centrala sakområden.
Referensgruppens deltagare representerar föreningar i Malmö: Altitude
Academy, Fryshuset, Hela Malmö, Jämställd Utveckling Skåne/RFSU, Malmö
Ungdomsråd, Röda Korsets Ungdomsförbund, Skåne Stadsmission,
Tillsammans i Förening och Ung Företagsamhet (UF). I referensgruppen deltar
även medarbetare från Stadskontorets avdelning för omvärld och näringsliv
och medarbetare från Tillväxtkommissionens sekretariat. Ansvarig och
sammankallande är kommissionär Vlora Makolli.
Referensgruppens första möte i december 2021 utgjordes av ett
introduktionsmöte vid vilket kommissionens sekretariat berättade om
kommissionen, dess syfte och roll samt om kunskapsunderlagsrapporter under
framtagande. Gruppen förde en diskussion om definition av hållbar och
inkluderande tillväxt och ungas utmaningar i relation till tillväxt.
Referensgruppens andra möte i februari 2022 ägnades åt Martin Nordins
rapport ”Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar skillnaderna
mot riket?” Kommissionens ordförande deltog vid mötet Presentation av
rapporten samt diskussion med utgångspunkt från olika frågor som till
exempel Vad är viktigt för dig/er i den framtida arbetsmarknaden?, Hur ser ni på
arbetspendling och pendling till Köpenhamn?, och Hur upplever ni Öresundsregionen och
specifikt Köpenhamn? Ser ni staden och arbetsmarknaden där som potentiell för er när ni
vill söka jobb?.
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Ett tredje referensgruppsmöte planerades i mars för att presentera Jonas
Olofssons och Alexandru Panicans rapport om yrkesutbildning och diskutera
den med utgångspunkt från frågor som till exempel Varför är det så få unga som
väljer att studera på yrkesutbildningar?, Hur resonerar unga i valet av utbildning/ framtida
yrke? och Vad påverkar unga i valet av utbildning? Mötet ställdes in på grund av
hög frånvaro. Rapporten kommer att diskuteras vid en workshop den 11 maj.
Referensgruppen träffade kommissionärerna i samband med det åttonde
kommissionärsmötet. Deltagarna fick då tillfälle att presentera sig och den
förening de representerar samt föra en dialog med kommissionärerna.

Råd
I direktivet anges att kommissionen ska kunna tillsätta olika former av råd
under arbetsprocessen, till exempel kopplat till Öresundsregionen, råd med
deltagare från relevanta myndigheter eller råd kopplat till civila samhället.
Förberedelsearbete för att tillsätta råd i enlighet med direktivet inleddes i april
2021 varpå sekretariatet tog fram ett förslag till sammansättning av råden. Vid
det tredje kommissionärsmötet gav kommissionen klartecken till framtaget
förslag. Presumtiva rådsdeltagare/organisationer kontaktades under juniaugusti med förfrågan om deltagande. Rådens sammansättning presenterades
vid det fjärde kommissionärsmötet.
Fyra råd har tillsatts, med Arbetsmarknadens parter (nationell och regional nivå),
Myndigheter (nationell och regional nivå), Öresundsregionen (regional nivå), och
Civila samhället (lokal nivå). Dess sammansättning är:
Råd med arbetsmarknadens parter
Akademikerförbundet SSR: Ursula Berge, samhällspolitisk chef
Almega: Patrick Joyce, chefsekonom
LO: Anna Almqvist, ekonom
TCO: Conny Knudsen, ordförande i TCO Skåne
Unionen: Katarina Lundahl, chefsekonom
Råd med myndigheter
Arbetsförmedlingen: Thomas Hagman, chef ledningsstaben
Business Sweden: Lena Sellgren, chefsekonom och analyschef
Länsstyrelsen Skåne: Patrik Åkesson, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Svenska Esf-Rådet: Åza Rydén, regionchef/chef Sydnoden
Tillväxtverket: Annika Rosing, enhetschef Innovation och miljö
Vinnova: Göran Marklund, direktör och stf generaldirektör för externa frågor
Råd med Öresundsregionen
Nordiska Ministerrådet: Sandra Forsén, seniorrådgivare
Region Skåne: Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
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Öresund Direkt: Malin Dahl, verksamhetsansvarig
Øresundsbro Konsortiet: Linus Eriksson, VD
Øresundsinstituttet: Johan Wessman, VD
Råd med civila samhället:
BID Malmö Fastighetsägarna: Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare
FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) Malmö: Peter Nilsson, controller
Fryshuset i Malmö: Jenny Berg Nilson, chef
IKF - Internationella Kvinnoföreningen - i Malmö: Tatjana Ristovski,
verksamhetsledare
NyföretagarCentrum Öresund: Anne Marbrandt, VD
Sensus/Malmö Ideella: Mikael Sandgren, regionchef/ordförande
Skåne Stadsmission: Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor
Råden följer hela arbetsprocessen fram till avslut och har som uppgift att
fungera som bollplank och rådgivare till kommissionen under arbetets
gång. Råden utgör ett öppet rum för ett fritt och förutsättningslöst samtal i för
kommissionen centrala sakområden och frågor. Råden har ingen beslutande
funktion.
Råden ska vara ett stöd för kommissionen under dess arbete; följa
kommissionens arbete via möten, underlag mm; bistå med kompetens och
erfarenhet; samt vara en del av kommissionens tentakel ut i samhället för att
identifiera utvecklingsmöjligheter. Råden har inget ansvar för
Tillväxtkommissionens arbete eller kan stå till svars för kommissionens förslag
på åtgärder eller rekommendationer i dess slutrapport.
Mellan den 13 och 25 oktober genomfördes uppstartsmöten för respektive råd
med kommissionens ordförande och sekretariatet. Under november 2021-mars
2022, i takt med framtagandet av kunskapsunderlagsrapporter, har deltagarna i
råden fått ta del av utkast av rapporterna. Mellan den 7 och 18 mars 2022
sammanträffade respektive råd med kommissionens ordförande och sekretariat
under heldagar i Malmö. Vid mötena presenterades framtagna
kunskapsunderlagsrapporter (Nordins; Olofssons & Panicans; Forslids) följt av
fördjupade diskussioner om dess sakområden. Tjänstepersoner från
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen respektive Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen deltog i delar av mötena. Malmö stads
näringslivsdirektör deltog vid del av mötet med rådet med myndigheter.
Råden och rådsmötena är en viktig del i kommissionens arbete. Under 2022
fortsätter dialogen och mötena med råden. Heldagsmöten i Malmö planeras i
maj samt ytterligare möten till hösten.

Dialog och samverkan
Kommissionens arbete ska präglas av ett öppet arbetssätt och ett inkluderande
och involverande förhållningssätt. Det ingår i kommissionens uppdrag att finna
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former för att inkludera kompetenser från olika områden och ha en öppenhet
för de som på olika sätt visar intresse av att bidra till kommissionens arbete.
Kommissionens råd och referensgrupper utgör viktiga forum för dialog och
samverkan i arbetet. Tidigt i processen påbörjades en dialog med berörda
organisationer och aktörer för att möjliggöra delaktighet och förankring av
kommissionens arbete och resultat. Under framtagandet av direktivet
genomförde Stadskontorets avdelning för omvärld och näringsliv dialogmöten
(digitalt) med ledande företrädare för en rad olika lokala, regionala och
gränsregionala organisationer såsom Malmö Företagsgrupper, Sydsvenska
Handelskammaren, Företagarna Syd, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Syd, Skåne
Stadsmission, Region Skåne, Malmö universitet, Malmö Ideella, Köpenhamns kommun,
Greater Copenhagen och STRING. Syftet med dialogmötena var att utifrån
kommunstyrelsens beslut att inrätta en tillväxtkommission påbörja en dialog
med olika externa aktörer och få ta del av vad respektive organisation ser som
särskilt viktigt för att åstadkomma en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö
och regionen kring Malmö samt även för att se i vilken form samverkan med
dessa aktörer bör ske under kommissionens arbete.
Under det gångna året har dialogen med flera av ovan nämnda organisationer
fortsatt i olika form och omfattning. En del av organisationerna finns
representerade i råden och referensgrupperna. Dessutom har sekretariatet
under året även fört samtal med en rad andra externa aktörer och
organisationer såväl för att presentera kommissionen och dess arbete som för
att samtala kring samverkan framåt i processen. Till exempel har samtal förts
med Vinnova, Svenska Esf-Rådet, Region Skåne/Regional utveckling, BID
Sofielund/BID Möllevången, Malmö Ideella och Sysav. Under det gångna året har
Tillväxtkommissionen och dess arbete presenterats för olika grupper från
bland annat Sveriges Kommuner och Regioner; Umeå kommun; Lunds kommun och
Studentcentrum på Malmö universitet.
Arbetet med att föra dialog med och involvera externa aktörer kommer att
fortsätta under kommissionens hela arbetsprocess.
Samverkan internt i Malmö stad är viktigt och värdefullt i kommissionens arbete,
såväl för att förankra arbetet som för att ta del av befintlig kunskap och
erfarenheter i organisationen. Förutsättningarna för samverkan är goda vilket
kom till uttryck redan initialt. Stadskontorets förslag till direktiv skickades på
remiss till samtliga Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag.
Samtliga remissinstanser som inkom med yttrande ställde sig positiva till
inrättandet av en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö.
Remissinstanserna uttryckte att det är en angelägen satsning, att direktivet
känns genomarbetat och välformulerat och att föreslagna sakområden är
viktiga. Flera lyfte vikten av att inkludera hela stadens organisation i arbetet
och många uttryckte en vilja att bidra i arbetet.
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Direktivet uttrycker att kommissionens arbete ska vara starkt förankrat i
Malmö stads organisation och att hela organisationen ska känna ett tydligt
ägarskap för kommissionen och dess arbete. Kommissionen ska arbeta nära
stadens förvaltningar och verksamheter och i det ingår en dialog utifrån
förvaltningarnas erfarenheter, kompetenser och pågående arbeten. Förutom en
stark förankring i förvaltnings- och bolagschefsgruppen har samverkan med
förvaltningarna under det gångna året skett främst genom de referensgrupper
som är verksamma under framtagandet av kunskapsunderlagsrapporter, men
även genom dialogmöten med berörda delar av förvaltningarnas verksamheter
om olika sakfrågor relaterat till kommissionens uppdrag. Under det gångna året
har dialog om kommissionens arbete bland annat förts med Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret samt presenterats för
olika grupper och verksamheter, såsom förvaltnings- och bolagscheferna,
kommunikationschefsgruppen, Serviceförvaltningens ledningsgrupp, ekonomnätverket,
stadskontorets förvaltningsträff samt avdelningar och enheter på stadskontoret. Dialogen
och samverkan kommer att fortsätta och utvecklas vidare under
kommissionens arbetsprocess framåt.

Kommunikation
Kommunikationen, såväl intern som extern, är central för att kommissionens
arbete förankras och synliggörs. Det är angeläget att kommissionens arbete
görs tillgängligt och kommuniceras effektivt såväl internt som externt före,
under och efter kommissionens arbete.
Kommissionens arbete synliggörs på Malmö stads hemsida, på Malmö stads
intranät, via Tillväxtkommissionens sida på LinkedIn, via pressmeddelanden,
webbinarier, seminarier, film, podd mm.
Sedan uppstart av kommissionens arbete i mars 2021 har omprioriteringar fått
göras i planerade utåtriktade aktiviteter och kommunikationsaktiviteter som
kräver fysisk närvaro. Dessa aktiviteter har senarelagts för genomförande under
2022.
Mål och tillvägagångssätt för kommunikationen beskrivs i detalj i en
kommunikationsplan som har tagits fram parallellt med den övergripande
projektplanen. Detta för att säkerställa att kommunikationen stödjer de mål
och arbetssätt som beslutas för kommissionens arbete samt för att definiera
relevanta kanaler för att nå rätt målgrupper.

Intern kommunikation
Den interna kommunikationen i kommissionen har främst skett vid
kommissionärsmötena. Då kommissionen träffas ett begränsat antal gånger
ställer det höga krav på verktyg för att göra material tillgängligt för alla
involverade. Ett internt kommunikationssystem har presenterats för
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kommissionen där Teams utgör en viktig kanal för att ta del av underlag och
material som rör kommissionens arbete. På Teams finns bland annat
mötesinformation, rapporter, analyser, statistik och data.
Kommissionärerna deltar i olika omfattning i de referensgrupper som skapas
för respektive kunskapsunderlagsrapport som tas fram för kommissionen.
Kommissionärerna deltar i olika omfattning vid de utåtriktade aktiviteter som
sekretariatet genomför för att sprida information om kommissionen samt för
att diskutera sakområden och rapporter. Förutom Teams-sidan har en sluten
LinkedIn-grupp skapats som ger kommissionärerna möjlighet att dela inlägg
med varandra även där.
Kommissionens arbete och dess kunskapsunderlagsrapporter ska spridas,
redovisas och förklaras i olika kanaler till olika målgrupper inom Malmö stad.
Kommunikationen bidrar också till att skapa forum och kanaler för delaktighet
från förtroendevalda och medarbetare under arbetets gång.
En KomIn-sida har byggts upp där allt material och länkar till kommissionens
externa sidor finns samlat. Våren 2022 hölls ett webbinarium på Komin om
Tillväxtkommissionen och dess arbete för anställda i Malmö stad. Ordförande
Martin Andersson, näringslivsdirektör Micael Nord, arbetsmarknads- och
socialförvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson och kommissionär Vlora
Makolli deltog för att ge sina inspel om kommissionens arbete.

Extern kommunikation
En särskild kommunikationsplan togs fram inför lanseringen av
Tillväxtkommissionen. Pressutskicket om kommissionärerna genererade en del
press, bland annat i Sydsvenska Dagbladet och i Dagens industri. Under våren
togs en film fram med kommissionens ordförande.
Under uppstartsfasen byggdes en webbsida upp liksom ett grafiskt manér inklusive
logotyp för Tillväxtkommissionen. En LinkedIn-sida har startats för att delge
och medverka i samtal rörande kommissionens frågor. Varje kommissionär har
presenterats med intervju på LinkedIn och webbsidan.
En övergripande kommunikationsstrategi har tagits fram. Den innehåller syfte,
mål, målgrupp översiktligt, strategi, talespersoner, budskap till första delen av
arbetet, kanaler samt talespersoner. En djupare målgruppsanalys har också tagits
fram, liksom en kanalstrategi.
För respektive kunskapsunderlagsrapport har en aktivitetsplan tagits fram med
mål, målgrupper, budskap och tidplan för alla delar av kommunikationsarbetet
för rapporten. I samband med leverans av kommissionens första
kunskapsunderlagsrapport ”Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad
förklarar skillnaderna mot riket?” togs en artikel fram som publicerades i
Sydsvenska Dagbladet.
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Kommissionen har inlett ett samarbete med Institutet för hållbar
stadsutveckling (ISU) och deras podd ”Stadsutvecklingspodden”. Ett första avsnitt
producerades under våren 2022 i vilket tre av kommissionärerna medverkade.
Fler avsnitt planeras för 2022.

Budget och finansiering
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.
Uppskattade kostnader

2021 -tkr

Tjänster; Huvudsekreterare, sekreterare, kommunikatör samt
konsulttjänster med arvode till ordförande, kommissionärer
och experter
Lokalhyror

3 657

4 373

64

73

Förbrukningsinventarier
Trycksaker; rapporter, kommunikationsmaterial
Resekostnader
Möten, seminarier, hearings
Publik utställning*, dialog

46

20

254

254

51

102

305

305

-

400

46

50

4 423

5 577

Övrigt
Summa

2022 -tkr

* Genomförs i samarbete med Malmö Muséer, Kulturförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (STK-2020-1541) att avsätta
2 178 000 kronor för tillväxtkommissionens arbete 2021, samt att 3 332 000
kronor beaktas inför budgetberedningen 2022 för att finansiera
tillväxtkommissionens arbete 2022.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-09 (STK-2021-1266) att avsätta
3 332 000 kronor för finansiering av tillväxtkommissionen år 2022. Samtidigt,
på grund av ändrade förutsättningar och senareläggningar som medfört att
avsatta medel år 2021 inte kunnat förbrukas till fullo under 2021, beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att avsätta medel motsvarande 995 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2022 för
tillväxtkommissionens arbete 2022. Personalkostnaderna för kommissionens
sekretariat finansieras inom stadskontorets ordinarie budgetram.
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Utfallet för 2021 visar att sammanlagt 3 526 000 kronor förbrukats av totalt
4 423 000 kronor avsatta medel för 2021. Den största avvikande delen är
arvode till expertis/forskare. Många tillfrågade forskare har inte haft tid att
åtaga sig uppdrag på grund av distansundervisning och ändrade arbetssätt
under pandemin. Till följd av en förskjutning i arbetet med framtagandet av
kunskapsunderlagsrapporter har endast en komplett utbetalning till forskare
gjorts under 2021. För övriga påbörjade rapporter belastar kostnaderna
huvudsakligen år 2022 och endast i en del fall har delbetalningar till forskare
gjorts under 2021. Vad gäller kostnaden för arvodering av kommissionärer har
dröjsmål med utbetalningar motsvarande sammanlagt 100 000 kronor varit ett
faktum på grund av långa handläggningstider för ansökan om sink-nummer
hos Skatteverket för de kommissionärer som bor i Danmark, samt även
dröjsmål med fakturering till Malmö stad från några kommissionärer.
Budgeterade kostnader för trycksaker, rapporter och kommunikationsmaterial
blev 221 000 kronor lägre än förväntat på grund av att inga
kunskapsunderlagsrapporter färdigställdes innan årsskiftet och därför inte
heller kunde tryckas. En väldigt sparsam mängd kommunikationsmaterial
behövdes då pandemin också medförde att inga fysiska seminarier/hearings
hölls under året. Kommissionärsmötena hölls digitalt via Teams och därmed
blev utfallet för möten 175 000 kronor lägre än uppskattat.

Tjänster
Lokalhyror
Förbrukningsvaror
Trycksaker, rapporter,
kommunikationsmaterial
Resekostnader
Möten, seminarier,
hearings
Publik utställning dialog
Övrigt
SUMMA

Uppskattade
kostnader 2021-tkr
3657
64
46
264

Utfall 2021-tkr

51
305

21
130

0
46
4423

400
1
3526

2931
0
0
43

Arbetet framåt
På grund av i delrapporten nämnda ändrade förutsättningar och
senareläggningar har tidplanen för kommissionens arbetsprocess fått anpassas.
Successivt under våren 2022 kommer slutversionen av flera
kunskapsunderlagsrapporter att levereras: Flyktingars etablering på arbetsmarknaden
i Malmö, Stockholm och Göteborg; Självförsörjning och utanförskap i Malmö; The
Knowledge Economy in Malmö and the Malmö-Lund Labour Market Region; MalmöKöpenhamn: samverkan, kluster och investeringar; samt Rapport om integration/mångfald
(titel under framtagande).
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Efter leverans av rapporterna tar sekretariatets arbete vid med korrekturläsning
och layout inför publicering och tryck. I samband med leverans av rapporter
planeras även för dialogtillfällen och seminarier. I planeringsstadiet ligger
seminarier kring områdena: yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden,
företagande i Öresund och Skåne, civilsamhället och integration/mångfald. Seminariet
om yrkesutbildning görs i samarbete med plattformen Muvah:
Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning. Dessutom planeras
för poddavsnitt och andra typer av kommunikativa insatser.
Under våren 2022 planeras för kommissionärsmöten i april och i juni samt för
heldagsmöten med råden i maj och referensgruppsmöten kontinuerligt under
framtagandet av kunskapsunderlagsrapporter. Ytterligare
kunskapsunderlagsrapporter kan tillkomma efter beslut i kommissionen.
Leverans av dessa kommer i förekommande fall ske under hösten.
Ett särskilt kunskapsseminarium om klimat och miljö planeras för kommissionen i
april, med medverkan av Björn Sandén, professor vid Chalmers Tekniska
Högskola och ledamot i Klimatpolitiska rådet, och Rebecka Persson,
miljödirektör i Malmö stad. I maj planeras för en träff mellan kommissionens
ordförande och näringslivschefer i Skånes kommuner. Vidare planeras för olika
möten mellan kommissionen och företrädare för organisationer och
verksamheter i Malmö såsom Minc, Level, Botildenborg och YallaTrappan.
Under hösten 2022 planeras för kommissionärsmöten i september, oktober och
december samt rådsmöten i september och november. I september levereras
kunskapsunderlagsrapport om En lärande organisation (titel under framtagande).
Under hösten kommer arbetet att gå in i en ny fas med fokus på djupare
diskussioner i kommissionen utifrån framtagna kunskapsunderlagsrapporter.
Hösten kommer att präglas av bearbetning av underlagen, analysarbete och
diskussioner i kommissionen i processen med framtagandet av rekommendationer
och förslag till åtgärder.
Därutöver planeras för genomförande av hearings/möten med sakkunniga i olika
frågor. Kommissionens hela arbetsprocess ska vara transparent och
involverande samt inkludera en bred förankring i såväl Malmö stads
organisation som externt. Under hösten blir det extra viktigt att avsätta
erforderlig tid för detta arbete.
Slutrapporten författas av kommissionens ordförande tillsammans med
sekretariatet. Utifrån ovan nämnda nödvändiga 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 den 31 december 2022 för leverans blir
mycket snäv. Skrivprocessen för slutrapporten påbörjas under 2022, men
bedömningen är att det, för att färdigställa och kvalitetssäkra rapporten, krävs
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ytterligare månader efter december 2022. Efter inlämning av slutrapporten till
kommunstyrelsen skulle det vara önskvärt att genomföra en slutkonferens för
att presentera, diskutera och sprida Tillväxtkommissionens arbete och
slutsatser.
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