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Sammanfattning

Malmö stad har sedan starten 2010 gett ekonomiskt stöd till det som nu heter Mötesplats Social
Innovation, MSI, som är en nationell kunskapsnod under Malmö universitet.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 miljoner kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndsbudget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska delta i
MSI under åren 2019-2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla. Dessa villkor
är att Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter på minst samma
nivå, att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en årlig återrapportering
av MSIs verksamhet.
Stadskontoret fick samtidigt i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden initiera ett
ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om eventuellt deltagande i, och
verksamhetsbidrag till, MSI. Ett villkor för att betala ut det bidrag som kan komma att beviljas
för vart och ett av budgetåren är att MSI redovisar en verksamhetsplan för året och att denna
godkänns av kommunstyrelsen.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 miljoner kronor till MSI, vilket finns angivet i
budgeten i Verksamhetsplan 2019. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den
verksamhetsplan som MSI tagit fram för 2019, och att MSI därför bör tilldelas 2 miljoner
kronor ur medel avsatta i stadskontorets budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är
uppfyllda.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

SIGNERAD

2019-01-29

1. Kommunstyrelsen godkänner Mötesplats Social Innovations, MSI, verksamhetsplan för
2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2019 deltar i MSI under förutsättning att
villkoren i inriktningsbeslutet om fortsatt deltagande som fattades av kommunstyrelsen 13
juni 2018 (STK-2018-530) fortsatt är uppfyllda.
3. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stads ekonomiska bidrag till MSI under 2019 uppgår
till 2 miljoner kronor, och dessa ska tas från medel avsatta i stadskontorets budget.
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Medel till Mötesplats Social Innovation 2019
MSI Verksamhetsrapport 2018
MSI Verksamhetsplan 2019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Beslutet skickas till

Mötesplats social innovation, MSI
Förvaltningsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Ärendet
Bakgrund

2008 lanserade Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) en
programsatsning på samhällsentreprenörskap omfattande 150 mkr under 10 år. Året efter
flyttades större delen av ansvaret för innehållet över till högskolor och universitet. KK-stiftelsen
valde Malmö högskola och Mittuniversitetet att driva Mötesplats för social innovation och
samhällsentreprenörskap under två år, med start i augusti 2010.
Från 1 september 2012 beslutade Malmö högskola och Region Skåne att driva verksamheten
vidare i en mer permanent form. Regeringen utsåg 2013 Mötesplats Social Innovation, MSI, vid
dåvarande Malmö högskola till nationell mötesplats för social innovation och
samhällsentreprenörskap.
MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och
internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till
användning. I samarbete med ett flertal aktörer inom samtliga sektorer initierar MSI
utvecklingsarbete och arenor för experimenterande, samt initierar och driver plattformar för
erfarenhetsutbyte och nya samarbeten.
Sammanfattning av tidigare beslut

Sedan 2010 har Malmö stad bidragit ekonomiskt till det som nu heter Mötesplats Social
Innovation, MSI. Det ekonomiska stödets storlek har varierat under åren.
Kommunstyrelsen beslutade 3 september 2014 (STK-2014-238) bland annat att beslutet om
ekonomiskt bidrag med 2 miljoner kronor för 2015 hänsköts till budgetberedningen, samt att
fortsatt finansiering under 2016 och 2017, samt kommande år, ska behandlas i respektive års
budgetberedning. Beslut om ekonomiskt bidrag gällde under förutsättning bland annat av att
Region Skåne och Malmö högskola gick in med motsvarande belopp.
Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade 2016 att endast avsätta 1 mkr till MSI.
Kommunstyrelsen beslutade 2 november 2016 att trots detta avsätta som högst 2 miljoner
kronor för åren 2016 respektive 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 11 januari 2017 (STK-2016-585) att Malmö stad fortsatt ska vara
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ansluten till MSI 2017 samt avsätta 2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar under förutsättning att Malmö högskolas organisatoriska och finansiella
engagemang fortsätter på nuvarande nivå.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 miljoner kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndsbudget. För att säkerställa en längre och stabil planeringsperiod för verksamheten,
fattade kommunstyrelsen även ett inriktningsbeslut att Malmö stad ska vara ansluten till MSI
under åren 2019-2022, vilket motsvarade den kommande mandatperioden.
Kommunstyrelsen gav stadskontoret i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden
2019-2022 initiera ett ärende för att kommunstyrelsen årligen ska fatta beslut om eventuellt
deltagande i, och verksamhetsbidrag till, Mötesplats Social Innovation, MSI.
Ett villkor för att betala ut det årliga bidrag som kan beviljas är att MSI redovisar en
verksamhetsplan för det aktuella bidragsåret, och att denna godkänns av kommunstyrelsen.
Samtliga beslut förutsatte också att Malmö stad skulle få en plats i styrgruppen och att Malmö
stad genom årlig återrapportering skulle följa upp verksamhetens resultat. Malmö stads
representant i styrgruppen är sedan juli 2017 Lena Wetterskog Sjöstedt.
Mötesplats Social Innovation, MSI, har tagit fram en verksamhetsrapport för 2018 och en
verksamhetsplan för 2019, vilka bifogas ärendet. Av denna framgår att det är avgörande för
MSIs verksamhet 2019 är att Malmö stad och Malmö universitet solidariskt går in och finansierar
verksamheten med 2 miljoner kronor vardera i enlighet med universitetets och
kommunstyrelsens beslut. Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 miljoner kronor till
MSI, vilket finns angivet i budgeten i Verksamhetsplan 2019
Stadskontorets bedömning och förslag till beslut

Enligt tidigare beslut så beviljas anslaget under förutsättning att Malmö universitet bidrar
ekonomiskt och organisatoriskt minst i samma nivå som tidigare. Det villkor om årlig
återrapportering och en styrgruppspost för Malmö stad som gällt tidigare år, ska gälla även det
innevarande.
Genom att Malmö stad har en styrgruppspost finns det förutsättningar för delaktighet i
planeringen och genomförandet av verksamheten. Detta gör att MSI utifrån givna
förutsättningar ska kunna vara av värde för Malmö stad avseende kunskapsspridning om, och
byggandet av, ett hållbart samhälle.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den verksamhetsplan som MSI tagit fram
för 2019, och att MSI därför bör tilldelas 2 miljoner kronor ur medel avsatta i stadskontorets
budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
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