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Om Mötesplats Social Innovation
Mötesplats Social Innovation (MSI) i Malmö är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation
och socialt entreprenörskap i Sverige. 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 vi utvecklingsarbete och
arenor för experimenterande samt initierar och driver plattformar för erfarenhetsutbyte och nya samarbeten.

Social innovation är en viktig del i arbetet att nå målen i Agenda 2030, MSIs satsningar pågående liksom
framtida, lokalt, regionalt och nationellt utgår från de områden där behov av kunskapsutveckling är stora
för områdets utveckling i Sverige, såväl som globalt.

Nyhetsportalen, www.socialinnovation.se där vi koordinerar, samlar och delar kunskap om social innovation
är ett viktigt nav i MSI:s verksamhet.

Värd och partner
Malmö universitet är värd för MSI, Verksamheten bedrivs i partnerskap med och samfinansieras av Malmö
stad. Tillsammans bidrar vi till Malmös goda renommé kring hållbarhetsfrågor och att skapa ett starkt
varumärke och kunskapsutveckling kring social innovation i Malmö och övriga Sverige.

Roll
KUNSKAPSNOD
Som kunskapsnod arbetar vi med att öka kunskapen
om - och intresset för social innovation. Vi strävar
efter att vara trovärdiga och förespråkar inte någon
modell framför den andra utan arbetar istället med
att inhämta, utveckla och dela kunskap genom våra
olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. Vi
arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser, förstudier och rapportering från olika
konferenser och seminarier.

FACILITATOR OCH KOORDINATOR
Som en del i arbetet med kunskapsspridning ingår det
att verka som en samlande mötesplats för olika
aktörer och intressenter. Vi initierar och bygger nätverk runt nya områden och vi agerar rådgivare när det
efterfrågas. Vi arrangerar konferenser och seminarier
där vi samlar olika intressenter och parter med syfte
att sprida kunskap och bidra till områdets utveckling.
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KATALYSATOR
En viktig del i att arbeta med utvecklingen av
området för social innovation är att agera katalysator och driva angelägna frågor. Det kan vara
genom att lyfta fram nya lösningar och modeller
inhämtade från andra länder eller kontexter. Det
kan också vara att belysa olika lärdomar från
områden som ännu är ganska outforskade. Genom
att samla intressenter runt olika frågeställningar tar
vi rollen som katalysator och främjar nya initiativ
och partnerskap mellan samhällssektorer.

KUNSKAPSOMRÅDEN
MSI arbetar sedan starten med ett antal prioriterade
områden där kunskapsbehov och utvecklingspotential upplevs som särskilt stora. De fyra
kunskapsområden som MSI i första hand fokuserar
på idag är: Nya samverkansmodeller och partnerskap,
Nya finansieringsformer och Effektmätning, Affär och
Samhällsnytta samt Forskning och Utbildning.
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Organisation och våra roller
STYRGRUPPENS ROLL:

• Personalansvar, leda och utveckla teamet
• Ansvar för att varumärket utvecklas och stärks

• Arbetar för MSIs bästa
• Fastställer strategin
• Rådgivande
• Sammansätts i förhållande till MSIs verksamhet och kunskapsområden

• Verkar för MSIs bästa
Teamets roll:
• Genomföra de aktiviteter som beslutas utifrån
strategin
• Ansvar inom de områden som fördelas via rollen
• Bidra till att verksamheten utvecklas enligt plan

OPERATIV VERKSAMHET

• Verkar för MSIs bästa

Verksamhetsledarens roll:
• Ansvarar för den dagliga driften

DET OPERATIVA TEAMETS SAMMANSÄTTNING:

• Ansvar för att operationalisera och implementera strategin

Funktionerna inom MSIs operativa verksamhet, är:

• Ansvar för budget och ekonomi

Verksamhetsledare, Projektledare/koordinator,
Projektledare/Strateg, Kommunikatör

MSI har stärkt sin roll och betydelse som
kunskapsplattform
MSI har under flera år systematiskt utvecklat och delat
kunskap inom fältet. Vid flera tillfällen har MSI fått
möjlighet att nationellt lyfta behovet av
kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom social
innovation för att främja områdets utveckling. MSI
har bjudits in att delta i möten, samtal, kartläggningar, att agera bollplank och rådgivare samt
inkomma med skriftligt underlag till departement och
myndigheter som är relevanta för områdets utveckling.
Vinnova publicerade 2017 en kartläggning av ekosystemet för social innovation i Sverige och
regeringen lade i februari 2018 fram en strategi för
socialt företagande och social innovation,” Ett
hållbart samhälle genom socialt företagande och
social innovation”. Ett av de prioriterade behoven
som lyfts fram i både Vinnovas kartläggning och
regeringens strategi är behovet av att ”utveckla och
dela kunskap samt att skapa mötesarenor”.
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MSI har en viktig roll i operationaliseringen av
strategin och har tillsammans med Göteborgs
universitet via GU Ventures, Jönköping University,
Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och
Umeå universitet på uppdrag av Vinnova genomfört
en förstudie med målet att föreslå möjliga aktörer,
organisering och genomförandeplan för att vidareutveckla den nationella kunskapsplattformen med
lokal och regional förankring. Resultatet av förstudien ligger till grund för en större ansökan hos
Vinnova med ambitionen att under år 2019-2020
skala upp och kraftsamla nationellt och regionalt
kring MSI.
Genom kommunikation och ökad kännedom har
MSI ambitionen att vara den huvudsakliga nationella
och regionala samlande kunskapsplattformen inom
social innovation, med huvudsäte i Malmö, som kan
växa över tid.
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MSI har ambitionen att möjliggöra att social
innovation når sin fulla potential och på så vis bidra
till att Sverige ska nå målen i Agenda 2030,
stärka Sveriges konkurrenskraft och fortsatt vara ett
föregångsland inom området internationellt. MSI
bidrar också till att operationalisera den nationella
strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt
företagande och social innovation”.
Målsättningen för verksamheten 2019 är att utifrån
de erfarenheter och den kunskap som finns inom
MSI skala upp och kraftsamla nationellt, regionalt
och lokalt kring kunskapsplattformen för att öka
kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social
innovation, socialt entreprenörskap och socialt
företagande att mötas.
MSI ser att organisationen kring det nationella
arbetet i Malmö ska få vidare kraft och spridning
genom fysisk närvaro även i Stockholmsregionen.
Denna enhet, med huvudsäte i Malmö, ska utgöra
ett nationellt kansli i den mer omfattande nationella
kunskapsplattformen. MSI har också ambitionen att
tillsammans med Vinnova och sex lärosäten ta sig
an uppgiften att på konkret och strategisk nivå vara
värd för regionala noder inom MSI. De lärosäten
är: Jönköping University, Luleå tekniska universitet,
Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå
universitet samt Örebro universitet. Tillsammans
med det nationella kansliet bildar de sex regionala
noderna den utökade nationella kunskapsplattformen. Den regionala noden i Malmö kommer
heta MSI Syd.
Kunskapsplattformen ska genomföra insatser och
aktiviteter som attraherar aktörer från akademin,
den offentliga, privata, och idéburna sektorn inom
området social innovation. Plattformen ska även
vara en viktig resurs för utvecklingen av politiken för
området lokalt, regionalt och nationellt.
Utvecklingen av organisationen ska ske genom en
växelverkan mellan de regionala noderna och det
nationella kansliet så att de olika enheterna
förstärker varandra.

MSI:S VÄRDE/NYTTA FÖR MALMÖ
Värdet som MSI tillför Malmö är omfattande. MSI
har fått erkännandet av regeringen, Sveriges
innovationsmyndighet Vinnova, samt ett stort
antal aktörer från alla sektorer, inte minst från
andra kommuner och universitet i Sverige, att vara
den nationella samlande kunskapsplattformen. De
anser också att MSI ska ha sitt huvudsäte i Malmö
där den upparbetade kunskapen finns. Staden och
universitetet ses som positiva förebilder och flera
goda initiativ och exempel från Malmö lyfts
nationellt. Genom Social Innovation Summit har
Malmö blivit Nordens mötesplats för social
innovation. MSI når, samarbetar med och påverkar
ett stort antal beslutsfattare inom politik, akademi,
näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Tillsammans bidrar MSI till att främja social innovation
som möter viktiga behov i samhället och för medborgare, så som behovet av bättre hälsa, ökad trygghet samt minskad segregation – frågor som lyfts som
viktiga i Malmö och övriga Sverige. Genom
etablerandet av MSI syd med säte i Malmö, får vi
möjlighet att ytterligare stärka Malmös position
inom fältet och utöka verksamheten lokalt. MSI
bidrar till Malmös goda renommé kring sociala hållbarhetsfrågor och arbetet med Agenda 2030. I
partnerskap skapar vi ett starkt varumärke och
kunskapsutveckling kring social innovation i Malmö
och övriga Sverige.
De övergripande målsättningarna för MSI i Malmö
2019 är:
1) Att skala upp och kraftsamla nationellt, för att
öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och
möjligheten för utövare och potentiella utövare
inom social innovation, socialt entreprenörskap
och socialt företagande att mötas.
2) Att etablera en regional kunskapsnod, MSI Syd,
med säte i Malmö, för att skala upp och kraftsamla lokalt och regionalt för ökad kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten
för utövare och potentiella utövare inom social
innovation, socialt entreprenörskap och socialt
företagande att mötas lokalt och regionalt.
3) Att tillsammans med Malmö stad och Malmö
universitet arrangera Social Innovation Summit
i Malmö.
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Aktiviteter 2019
ATT SKALA UPP OCH KRAFTSAMLA
NATIONELLT
•

Sammansättning av organisation och styrgrupp
samt rådgivande grupp

•

Det nationell kansliet, med huvudsäte i Malmö,
leder arbetet nationellt och håller samman utvecklingsarbetet av de regionala noderna.

•

•

•

•

Kunskapsplattformen ska genom kommunikation och spridning vara den primära kunskapsplattformen för området social innovation
regionalt och nationellt i Sverige.
Kunskapsplattformen ska genomföra insatser och
aktiviteter som attraherar aktörer från akademin,
den offentliga, privata, och idéburna sektorn
inom området sociala innovation. Plattformen
ska även ses som en viktig resurs för utvecklingen
av politiken för området.
Att genomföra utvärdering av värdeskapande för
plattformen samt att skapa en modell för hur fler
aktörer kan ansluta sig till plattformen och att
skapa en bas med återkommande aktiviteter som
skapar kontinuitet, igenkänning och bärkraft.

området lokalt och regionalt. Aktiviteterna
kommer att ha sin utgångspunkt i aktiviteter som
MSI har genomfört under tidigare år (se verksamhetsrapport från 2018).
•

Operationalisera handlingsplanen

•

Den regionala noden ska genom kommunikation
och spridning vara den primära kunskapsplattformen för området social innovation, lokalt
och regionalt.

•

Utveckla en plan för en långsiktigt hållbar
regional nod

ATT TILLSAMMANS MED MALMÖ STAD OCH
MALMÖ UNIVERSITET ARRANGERA SOCIAL
INNOVATION SUMMIT I MALMÖ
•

MSI ska i samarbete med Malmö stad och
Malmö universitet arrangera Social Innovation
Summit, i Malmö i mitten av november,
preliminära datum är 12-13 november 2019.

•

För att Summiten ska genomföras på bästa
möjliga sätt och i bästa möjliga partnerskap vill
MSI tidigt i processen genomföra ett möte med,
för Summiten, centrala personer inom Malmö
stad och Malmö universitet för att gå igenom och
sätter ramarna för ett gott samarbete som bidrar
till och lyfter fram perspektiv, mål och frågor
som är av stort värde för parterna.

•

MSI tar fram en projektplan, operationaliserar
planen och engagerar samarbetspartners från
samtliga sektorer.

Utveckla en plan för en långsiktigt hållbar
nationell plattform, och en modell för hur fler
aktörer ska kunna ansluta sig till plattformen
över tid.

ATT ETABLERA EN REGIONAL KUNSKAPSNOD MED SÄTE I MALMÖ – MSI SYD
•

Sätta samman organisation och styrgrupp samt
rådgivande grupp lokalt/regionalt

•

Inventera och identifiera en bredd av aktörer som
kan vara potentiella partners i den regionala
plattformen samt att definiera och planera
nodens verksamhet i samverkan med andra
lokala och regionala aktörer.

•

Ta fram en handlingsplan för den regionala
noden med aktiviteter som genomförs lokalt och
regionalt. Den regionala noden ska genomföra
insatser och aktiviteter som attraherar aktörer
från akademin, den offentliga, privata, och
idéburna sektorn inom området social
innovation. Plattformen ska även ses som en
viktig resurs för utvecklingen av politiken för
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Budget 2019
MSIs verksamhet kommer att fortsätta bedrivas nationellt från Malmö, samtidigt som etablerandet av MSI
syd med säte i Malmö, ytterligare kommer att stärka Malmös ledande position inom fältet och ge möjlighet
till utökad verksamheten lokalt. Avgörande för MSIs verksamhet 2019 är att Malmö stad och Malmö
universitet solidariskt går in och finansierar verksamheten med två miljoner kronor vardera i enlighet med
universitetets och kommunstyrelsens beslut. MSIs budget för 2019 bifogas.
INTÄKTER
Vinnova: 4.290.000
Malmö universitet: 2.000.000
Malmö stad: 2.000.000
Övriga intäkter i samband med Social Innovation Summit: 1.000.000
Summa: 9.290.000
KOSTNADER
Personalkostnader inklusive OH och lokalkostnader: 6.734.000
Social Innovation Summit , köp av konferenstjänst, lokaler, mat, talararvoden, resor mm: 1.560.000
Övriga tjänster kopplat till kommunikation och genomförande av aktiviteter: 696.000
Resor: 300.000
Summa: 9.290.000
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