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Medel till Mötesplats Social Innovation 2020

STK-2020-293
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.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner Mötesplats Social Innovations, MSI, handlingsplan för
2020.
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.
3. Kommunstyrelsen beviljar finansiering år 2020 upp till 2 miljoner kronor till MSI ur
stadskontorets budget inom analys- och hållbarhetsavdelningen.
Jäv
På grund av jäv närvarar ej Roko Kursar (L) i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
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MSI Verksamhetsrapport 2019

