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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 MSI:s 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 Handlingsplan 2020. Återrapportering har givits i form av MSI:s Verksamhetsrapport
2019. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den handlingsplan som MSI tagit
fram för 2020, och att MSI 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
1. Kommunstyrelsen godkänner Mötesplats Social Innovations, MSI, handlingsplan för 2020.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2020 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.
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3. Kommunstyrelsen beviljar finansiering år 2020 upp till 2 miljoner kronor till MSI ur

stadskontorets budget inom analys- och hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Medel till Mötesplats Social Innovation 2020
MSI Verksamhetsrapport 2019
MSI Handlingsplan 2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Beslutet skickas till

Mötesplats Social Innovation, MSI
Avdelningen för intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling
Ärendet

Bakgrund och nuläge
2008 lanserade Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) en
programsatsning på samhällsentreprenörskap omfattande 150 miljoner kronor under 10 år. Året
efter flyttades större delen av ansvaret för innehållet över till högskolor och universitet. KKstiftelsen valde Malmö högskola och Mittuniversitetet att driva Mötesplats för social innovation
och entreprenörskap 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. Mötesplats Social Innovations främsta uppgift är att aktivt följa vad
som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och
erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv,
offentliga och ideella aktörer bygger MSI kapacitet för innovation som möter
samhällsutmaningar.
Under 2019 fick MSI i uppdrag att dela sina erfarenheter och i partnerskap med ytterligare fem
lärosäten i Sverige bygga upp en nationell kunskaps- och samverkansplattform med lokal och
regional förankring. Den nationella kunskaps- och samverkansplattformen syftar till att bidra till
att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som
samhällskraft. Den nationella plattformen ska också medverka till att Sverige når målen i Agenda
2030 och fortsatt vara ett föregångsland inom området internationellt.
Den nationella plattformen består av Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö
universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Etableringen av
den nationella kunskapsplattformen för social innovation är ett tvåårigt projekt som genomförs
inom ramen för regeringens strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag och social
innovation med stöd från Vinnova. Inom ramen för projektet utvecklas och stärks MSI:s
verksamhet nationellt och lokalt genom MSI i Syd med säte i Malmö. Detta ger MSI möjlighet
att ytterligare stärka Malmös position inom fältet och utöka verksamheten lokalt. MSI Syds
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geografiska område innefattar också Skåne, Blekinge och Halland.
Malmö universitet är värd för MSI nationellt och i syd i nära samarbete med Malmö stad. 2019
konstituerades en styrgrupp för Mötesplats Social Innovation i Syd med ledamöter från Malmö
universitet, Malmö stad, Mötesplats Social Innovation och Region Skåne. MSI:s verksamhet
finansieras genom medel från Vinnova och med lika delar från Malmö stad och Malmö
universitet, samt via biljettintäkter från den årliga konferensen Social Innovation Summit.
Social Innovation Summit, som är ett praktiskt exempel på partnerskapet mellan Malmö
universitet, Malmö stad och Mötesplats Social Innovation genomfördes 2019 för femte året i rad
med över 700 deltagare från Sverige och andra länder. Malmö stad har en plats i programrådet
för konferensen och arrangerade i år ett eget seminarium som visade ett konkret resultat av
projektet Malmö Innovationsarena där publiken fick del av kreativa metoder för att ta tillvara på
barns röster i stadsutvecklingsprocesser och därmed stärka den demokratiska processen i
samhället.
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 MSI:s verksamhet.
Stadskontorets bedömning
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 miljoner kronor till MSI, vilket finns angivet i
budgeten i Handlingsplan 2020. Återrapportering från MSI har lämnats in genom
verksamhetsrapport 2019 och Malmö stad har tilldelats en styrgruppspost för MSI Syd.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den handlingsplan som MSI tagit fram
för 2020, och att MSI tilldelas 2 miljoner kronor ur medel avsatta i stadskontorets budget, då
samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
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