Malmö stad

1 (5)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-05-06
Vår referens

Frida Leander
Strateg
frida.leander@malmo.se

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.

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





MSI Handlingsplan 2020
MSI Verksamhetsrapport 2019
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Kommunstyrelseberedningen 2020-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18
Kommunstyrelsen 2020-06-03
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
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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
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.
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.
Exempel på genomförda aktiviteter 2019
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. Innan summiten höll MSI och Malmö stad en gemensam lärandelunch
för medarbetare i hela Malmö stad i syfte att öka kunskapen om social innovation och vad det
har med en stad som Malmö att göra. Intresset från förvaltningar och bolag var mycket stort och
antalet platser fick utökas flera gånger.
Ett annat forum som arrangerats gemensamt av Mötesplats Social Innovation, Malmö
universitet och Malmö stad under 2019 är Impact Arena – forumet för samhällsförändrande
investeringar. Forumet är en mötesplats för samtal om investeringar och gemensamma
satsningar för utveckling av lokala områden, kvarter och platser. Impact Arena hölls i anslutning
till konferensen Modigt ledarskap i bygg- och fastighetsprogrammet 2.0, en bransch som på olika sätt tar
ett allt större samhällsansvar med att skapa trygga, hållbara och inkluderande kvarter, områden
och platser.
Inom ramen för Impact Arena bjöd parterna in till ett tematiskt samtal om preventivt
hälsoarbete utifrån följande frågeställningar: Hur kan vi skapa ett hälsosammare samhälle? Vilka
finansieringslösningar och samarbetsmodeller behöver utvecklas och förfinas? Finns det
fallgropar och goda exempel att dra lärdom av? I panelsamtalet deltog aktörer med olika
perspektiv, drivkrafter och erfarenheter av hälsoprevention. Det lyftes konkreta exempel på
partnerskap med syfte att dela risk och värde mellan olika aktörer för att stödja utvecklingen av
innovativa, preventiva insatser för att undvika ökade kostnader i framtiden. Det gavs också en
introduktion till utfallskontrakt och utvecklingsprojekt som viktiga verktyg för att skapa
förutsättningar för nya lösningar på socioekonomiska utmaningar kopplade till preventiv hälsa,
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regionalt, nationellt och internationellt.
Ytterligare en aktivitet under 2019 arrangerades inom ramen för evenemangsveckan The
Festival i Malmö. MSI i Syd, Midrock Proporties, Malmö universitet och Malmö stad bjöd då in
till ett labb för idéer, lösningar och affärsmodeller med potential att katalysera den framtida
stadsdelen baserat på ett affärscase från Midroc Properties: The Embassy of Sharing i Hyllie.
MSI i Syd hade också en aktiv roll i Konferens Lindängen: Många olika vägar till
försörjning som gavs inom ramen för Program Lindängen, ett 5-årigt pilotprogram för
geografisk utveckling av Lindängen i Malmö. Konferensen hade ett 80-tal besökare med en bred
representation från de organisationer, företag och offentliga aktörer som är verksamma i
Lindängen idag. Konferensen varvade idégenerering kring nya vägar till försörjning i Lindängen,
med grupper bestående av representanter från olika sektorer och med inspiration och inspel från
pågående initiativ i Lindängen, andra kommunala exempel och erfarenheter, nya metoder för
matchning och validering samt framgångsrika exempel baserade på aktuell forskning.
Idégenereringen i mindre grupperna resulterade i att aktörer som Räddningstjänsten, lokala
bostadsbolag och kulturföreningar fann varandra och identifierade möjliga samarbeten och
tillfällen att kroka arm i gemensamma insatser.
Under Almedalsveckan låg fokus på MSIs arbete i projektet Nationell kunskapsplattform för
social innovation, på att utveckla kunskap och mötesplatser. MSI arrangerade två egna
seminarier: Halvtid i regeringens strategi för social innovation och Forskning och social innovation – hur kan
det skapa mer samhällsnytta? MSI var dessutom delaktig i innehållsutvecklingen och utförandet av
ett slutet rundabordssamtal som Midroc Properties Development stod värd för. Till samtalet
bjöds fyra Malmö-aktörer in som med olika perspektiv kan främja, utforska, följa och driva en
social hållbar stadsutveckling i Malmö, Sverige och världen: Malmö stad, Malmö universitet,
Mötesplats Social Innovation och Midroc Properties Development.
På Forum för Sociala Investeringar möts beslutsfattare och verkställare från kommuner,
regioner, landsting, stat, myndigheter, banker, finansieringsinstitut, investerare, filantroper,
sociala företag, sociala entreprenörer och idéburen sektor för att utforska de verktyg som
möjliggör att vi finner och genomför socialt och ekonomiskt hållbara lösningar på de stora
sociala utmaningarna. MSI var en av medarrangörerna och partner på premiären av konferensen
i Stockholm och tillställningen lockade ca 200 deltagare och 40 talare. Malmö stad var del av
programmet med två punkter.
Stadskontorets bedömning

Malmö stad, Malmö universitet och MSI tillför, genom sitt partnerskap kring social innovation,
ett stort värde till Malmö. MSI har 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, som i år genomförs för sjätte året i
rad, 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 parterna till att främja social innovation som möter viktiga behov i
samhället och för dess medborgare. Samarbetet med MSI bidrar till Malmös arbete med
hållbarhet och Agenda 2030 där innovativa partnerskap är en av huvudprocesserna för
genomförandet av agendan.
Intresset för social innovation inom Malmö stad är betydande. Det visade inte minst den
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kunskapshöjande lärandelunch som MSI och Malmö stad arrangerade inför årets summit. För att
få ut mesta möjliga effekt och resultat av partnerskapet krävs ett internt arbete i Malmö stad för
att sprida kunskap och kännedom inom förvaltningar och bolag, både om social innovation och
om MSI, samt de möjligheter som partnerskapet innebär för verksamhetsutveckling, projekt och
processer i staden.
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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