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VÄRDET AV EN LÅNGSIKTIG KUNSKAPS- OCH
SAMVERKANSPLATTFORM I MALMÖ OCH SVERIGE
I februari 2018 presenterade svenska regeringen sin
strategi för sociala företag, Ett hållbart samhälle genom
socialt företagande och social innovation. Regeringsstrategin innehåller fem prioriterade utvecklingsområden varav ett är behovet att utveckla och dela
kunskap, samt skapa mötesarenor.
Sedan Mötesplats Social Innovation (MSI) grundades
2010, har det skett en förflyttning från ett intresse av att
veta vad social innovation är, till att det finns ett växande antal aktörer i Sverige och internationellt som efterfrågar kunskap, metoder och arenor för experimenterande som möjliggör samarbete och utveckling av social
innovation och sociala företag.
Det gemensamma värdet som Malmö stad, Malmö
universitet och 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 kunskapsoch samverkans plattformen. 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 vi till att främja social innovation som
möter viktiga behov i samhället och för dess medborgare. Frågor som lyfts som viktiga i Malmö och övriga Sverige, exempelvis behovet av bättre hälsa, ökad trygghet
samt minskad segregation. Genom etablerandet av
MSIs verksamhet i 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 hållbarhet och arbetet
med Agenda 2030. Att Malmö stad och Malmö universitet ser vikten och värdet av en långsiktig kunskaps- och
samverkans plattform möjliggör att MSI i år firar i år 10
års jubileum. I partnerskap skapar vi ett starkt varumärke
och kunskapsutveckling kring social innovation i Malmö
och övriga Sverige.

MSI OPERATIONALISERAR REGERINGENS STRATEGI
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.
Varje lärosäte står värd för uppbyggandet av en nod i
partnerskap med aktörer från samhällets alla sektorer.
Etableringen av den nationella kunskapsplattformen för
social innovation är ett tvåårigt projekt som genomförs
inom ramen för regeringens strategi med stöd från
Vinnova.

Inom ramen för projektet utvecklas och stärks MSIs
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.
2020 kommer att vara ett dynamiskt år med fokus på
att genomföra och sprida mötesarenor som har relevans och skapar värde för lokala, regionala, nationella
och internationella partners och aktörer.
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MALMÖ SOM MOTOR FÖR SOCIAL INNOVATION
Med Malmökommissionen tillsattes 2010 en politiskt
oberoende kommission med uppdrag att ta fram ett
vetenskapligt underlag för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Att
ta sig an en så komplex problematik kräver långsiktiga
strategiska beslut och åtgärder. 14 kommissionärer
med olika ansvarsområden och arbetsgrupper arbetade
fram en slutrapport med två övergripande rekommendationer som har särskild tyngd:
1. att etablera en social investeringspolitik som kan
utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
2. göra samhällssystemen mer jämlika samt förändra
processerna genom att skapa kunskapsallianser och
demokratiserad styrning.
I Malmö verkar staden, civilsamhället, näringslivet,
universitet och folkbildningen med att lösa lokala och
regionala samhällsutmaningar på nya sätt. Ett exempel
på det är den gemensamma allmännyttiga stiftelse som
det kommunala fastighetsbolaget MKB Fastighets AB
och Fastighets AB Trianon bildade tillsammans med
syfte att investera i och stödja insatser för ökad trygghet och social hållbarhet i Malmö. Ett annat exempel är
Communities That Cares (CTC), ett vetenskapligt grundat styrsystem för ett långsiktigt och socialt hållbart
preventionsarbete. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela Malmö.

MÖTESPLATS SOM STÄRKER KUNSKAPSALLIANSER
Malmö stad har sedan 2010 varit en medgrundare
och aktiv partner till Mötesplats Social Innovation och
därmed en viktig motor för att utveckla och utmana det

sociala innovationsfältet. Ett exempel på detta partnerskap är den årligen återkommande konferensen, och
Nordens största mötesplats för social innovation, Social
Innovation Summit, som för femte året i rad genomfördes i Malmö tillsammans med Mötesplats Social
Innovation och Malmö universitet.

HÄLSA, OMRÅDESUTVECKLING OCH FINANSIERINGSLÖSNINGAR
I arbetet med att bygga kunskap och kapacitet som
främjar social innovation och socialt företagande
jobbar Mötesplats Social Innovation tematiskt kring
aktuella frågeställningar.
Under 2019 har Mötesplats Social Innovation det
tematiska innehållet i mötesplatser och kapacitetsbyggande aktiviteter haft ett särskilt fokus på
områdesutveckling, bosociala satsningar samt
preventiv hälsa. Konkreta exempel på kommunala och
offentliga samhällsförändrande investeringar lyftes vid
två olika mötesplatser i Malmö under året.
Med ett tematiskt arbete kan MSI involvera och arbeta
närmare alla de parters, behovsägare, användare som
sitter på olika kompetenser och insikter som behövs
för att lösa en särskild problemställning. Med tio års
erfarenhet av att skapa tvärsektoriella mötesplatser
följer MSI utvecklingen av det missionsorienterade förhållningssättet till innovation. Detta arbetssätt som är
framtaget av professor Mariana Mazzucato, har gjort
ett avtryck på EUs forsknings- och innovationsarbete
såväl som den svenska innovationsmyndigheten
Vinnovas arbetssätt. Arbetet med missions, som i
tydliga, utmanande och mätbara mål är ett nytt konkret sätt att arbeta med att nå målen i Agenda 2030.

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION I SYD
Malmö universitet är värd för Mötesplats Social
Innovation nationellt och i syd i nära samarbete med
Malmö stad. Universitetet, Malmö stad och Vinnova är
finansiärer av MSI nationellt och i syd. Vicerektor vid
Mau, med ansvar för samverkan och innovation leder
och sammankallar till den nationella styrgruppen såväl
som till den regionala styrgruppen för MSI i Syd.
Som värd åtar sig Mau att etablera en nod i syd, samt
att ha en sammanhållande person vid lärosätet, ansvarig
för MSI i Syd. Målet efter projekttiden är att bygga vidare på en långsiktigt hållbar nationell kunskapsplattform
med lokal och regional förankring som fler lärosäten och
samarbetspartners kan ansluta sig till.
Uppbyggandet av MSI nationellt och i Syd går väl i linje
med Malmökommissionens rekommendationer om att
bygga kunskapsallianser. I detta arbete är Social
Innovation Summit fortsatt en viktig mötesplats för
byggandet av nya allianser. 2019 genomfördes den
femte omgången av mötesplatsen med över 700
deltagare från Sverige och åtta andra länder i världen.
Malmö universitets mål att ha hög kvalitet i utbildning
och forskning där lärosätet i samverkan med andra
sam- hällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för
att förstå, förklara och utveckla samhället. MSI i Syd
bidrar till utvecklingsområdet som Malmö universitet
fastställt: att samverka med offentlig, privat och idéburen sektor och vara en relevant samverkansaktör
(källa: Malmö universitets Strategi 2022).

MSI I SYD

VAD?

En kunskaps- och samverkansplattform
som bygger kapacitet för social innovation inom och mellan akademi, privat,
offentlig, idéburen sektor och hos medborgare i syd Sverige (Skåne, Blekinge,
Halland).

HUR?

Genom att lokalt och regionalt mobilisera aktörer för samskapande och genom
detta inta rollen som kunskapsgenerator,
mötesarena och katalysator för idéer,
angreppssätt och partnerskap mellan
befintliga och potentiella aktörer inom
fälten social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap.

VARFÖR?

För att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap ska
nå sin fulla potential som bidragande
samhällskraft till att Sydsverige når målen i Agenda 2030. För att främja hållbar
tillväxt och förstärka sin globala profilering, behövs nya hybrida affärsmodeller,
partnerskap och aktörskonstellationer.

KUNSKAPSPARTNERS

Kunskapspartners är aktörer som har intresse och
behov av att under en tidsbegränsad period utveckla,
samskapa och dela kunskap inom social innovation,
socialt förtagande och socialt entreprenörskap. Dessa
kan vara myndigheter, företag, kommuner, branschorganisationer som årligen bidrar finansiellt, och in
kind kring strategiskt utvalda projekt och processer.
Befintliga kunskapspartners: Malmö universitet,
Malmö stad.

PARTNERS

Partners är aktörer som har intresse och behov av att
under en kortare tidsperiod eller vid enstaka tillfälle(n)
vill utveckla, samskapa och dela kunskap inom social
innovation, socialt förtagande och socialt entreprenörskap.
Dessa är med och samarrangerar och bidrar till att
utveckla, testa och genomföra avgränsade insatser i
MSI i Syds verksamhet. Engagemanget kan vara
finansiellt, i kombination med in kind eller exempelvis
upplåtelse av lokal. Dessa kan vara t ex myndigheter,
företag, kommuner, branschorganisationer.

VÄNNER

Vänner är aktörer i Sydsverige inom fältet social innovation som stödjer vikten av en regional neutral kunskapsplattform och som delar med sig av sin kunskap
och bidrar med sitt nätverk. Dessa kan vara t ex intermediärer, ideella organisationer och sociala företag.

FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

2019 etablerades noden Mötesplats Social Innovation
i syd med säte i Malmö. Noden har lokal förankring i
Malmö och i Sydsverige och syftar till att bygga kapacitet inom och mellan organisationer för att bidra till att
social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som samhällskraft.

ETT URVAL AV
AKTIVITETER,
MÖTESARENOR OCH
UTVECKLINGSOMRÅDEN
2019

2019-11-12 --13
Social Innovation Summit

Tillsammans med Malmö stad och Malmö
universitet arrangerades för femte året i
rad Social Innovation Summit i Malmö,
Nordens största och viktigaste mötesplats och innovationsarena för social
innovation. SI Summit fokuserar på såväl kunskapsdelning, framtidsfrågor och
internationella utblickar som metoder för
områdets utveckling. SI Summit som arrangemang, och de frågor och sessioner
som ingår i programmet, speglar väl de
viktiga frågor som lyfts i Malmökom- missionens arbete och som bidrar
till att utveckla en infrastruktur för social
innovation. SI Summit återgick till att för
fjärde gången genomföras på Slagthuset i
centrala Malmö, en lokal som erbjuder
en fin atmosfär och praktiska ytor för ändamålet.
Under SI Summit bjöd Malmö stad på en uppskattad
mingelbuffé efter den första dagen för konferensdeltagarna, och den delen av konferensen var helt fullbokad (350 platser). Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande, var
värd för mingelbuffén
och hälsade gästerna
välkomna.
SI Summit samlade
återigen över 700
entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och
beslutfattare från alla samhällssektorer och från alla
Sveriges län (förutom ett). Temat i år var SOCIETY /
IMPACT / YOU med fokus på utmaningar och möjligheter inom det växande fältet social innovation. Inför
årets SI Summit hölls 3 frukostar (2 för näringslivet och

1 för offentlig sektor) där potentiella partners bjöds in
till en framtidsspaning om social innovation och med
ett erbjudande om att på olika sätt engagera sig i SI
Summit. Detta resulterade i 5 huvudpartners (SEB,
Vinnova, Tillväxtverket, Atrium Ljungberg och Midroc
Proper- ties) samt 7 vänpartners (Weum, ÅF/AFRY,
Reach for Change, Svenska Institutet, Sysav, IM och
SoPact). Därutöver engagerade sig 8 organisationer på
annat sätt än finansiellt. Ökningen av partners från föregående år visar på att SI Summit som varumärke ytterligare stärkts och fler vill vara delaktiga. I den sms-utvärdering som genomförs direkt efter konferensen, svarar
85% att de kan tänka sig att besöka SI Summit igen.
Malmö stad fyllde sina gratisbiljetter (det ursprungliga
antalet var satt till 50 st men resulterade i 63 st) snabbt
och flertalet anmälde sig därutöver på betallänken.
Malmö stad fanns på plats med 80 personer på SI
Summit (motsvarar 14% av antalet besökare) och totalt
kom 316 personer från Skåne (motsvarar 56% av antalet
besökare). Utöver Sverige fanns besökare från Belgien,
Danmark, England, Finland, Norge, Portugal, Tyskland,
USA.
På SI Summit stod Malmö stad värd för en egen
session – Framtidens gata dansas fram – en presentation av DANSBYGGEN som ett konkret resultat av
projektet Malmö Innovationsarena. Det är
en berättelse om hur
danskonstnärer, arkitekter, stadsplanerare och
fastighetsägare mötte
elever och pedagoger
för att utveckla framtidens gata i barnens eget område i Kirseberg. Sessionen riktade sig till alla som vill utveckla samhället hållbart och kreativt och få del av metoder för att ta tillvara

på barns röster i stadsutvecklingsprocesser och därmed
stärka den demokratiska processen i samhället. Det var
en mycket uppskattad och välbesökt session.
Förutom sessionen
fanns Malmö stad på
plats på en utställningsyta där besökarna fick
möta representanter
från staden för dialog
och samtal.
SI Summit fick stort genomslag i sociala medier och
totalt har vi nått cirka 300 000 personer via inlägg
kopplat till SI Summit. MSI har en egen hemsida för SI
Summit. Under 2019 har vi statistik på att sidan besöktes av ca 10 000 personer, med störst aktivitet i november när eventet ägde rum. Hundratals personer delade
våra inlägg vidare från hemsidan, Twitter,
LinkedIn, Instagram
och Facebook, vilket i
sin tur nådde ytterligare tusentals personer.
Vi livesände från SI
Summit via egna kanaler. Alla våra livesändningar från SI
Summit finns på vår Youtube kanal och allt kommunikationsmaterial finns samlat här.
Malmö stads session i sociala medier hade räckvidden
2 280+. Videointervjun med Frida Gothnier Leander
spreds likaså i alla våra sociala kanaler.

2019-11-11
Välkomstmiddag på Malmö universitet
Malmö universitet med rektor Kerstin Tham som värd,
bjöd på en gemytlig middag för medarrangörer, inbjudna talare och
partners med koppling
till Social Innovation
Summit. Från Malmö
stad medverkade bland
annat Micael Nord,
Helene Norberg, Roko
Kursar och Carina Nilsson. Syftet med middagen var att skapa en informell
mötesarena för personer och organisationer med engagemang i och intresse av, och som har en betydande
roll i utvecklingen av social innovation i praktiken.

2019-09-18
Lärandelunch: Social innovation – vad har
det med Malmö stad att göra?
Sedan 2014 är Malmö stad ansluten till, och en nära
samarbetspartner med, MSI och sedan 5 år också medarrangör av Social Innovation Summit, Nordens största
och viktigaste mötesplats för social innovation. Malmö
stad har i Agenda 2030 ett åtagande för hållbar utveckling som ledstjärna i sitt arbete vilket innebär att staden
behöver arbeta innovativt, på nya sätt och i nya partnerskap. För att sprida och höja kunskapen om social innovation brett inom staden, tog därför MSI tillsammans
med kansliet för hållbar utveckling och stadskontoret
fram ett nytt initiativ och upplägg – en lärandelunch.
Syftet med lärandelunchen var att berätta om social
innovation i offentlig sektor, hur och varför Malmö stad
arbetar med social innovation, vad social innovation

kan bidra med till staden och hur man som medarbetare berörs i sin verksamhet. Lunchen blev snabbt fullbokad med över 60 personer samt en kölista. Upplägget
startade med en historisk tillbakablick för att slutligen
landa i konkreta och regionala/lokala exempel samt en
hel del frågor från en aktiv publik. Här finns en en grogrund för fler lärandeluncher på olika teman för att höja
och sprida kunskap ytterligare om social innovation.

2019-06-04
Impact Arena – forumet för samhällsförändrande investeringar
Ett gemensamt event från Mötesplats Social Innovation Syd, Malmö stad och Malmö universitet för ett
tematiskt 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. Det var ett välbesökt
event med ca 46 deltagare.
Paneldeltagare:
• Agneta Persson, programledare, Program Lindängen, Malmö stad
• Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon
• Andreas Lundberg, affärsutvecklingsansvarig,
Atrium Ljungberg
• Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development

2019-11-12
Impact Arena – forumet för samhällsförändrande investeringar
En gemensam inbjudan formulerades och gick ut från
Mötesplats Social Innovation Syd, Malmö stad och
Malmö universitet till ett tematiskt samtal om preventivt hälsoarbete. Med
Impact Arena skapas
en mötesplats för att
lära mer om investeringsformer, metoder
och affärsmodeller för
gränsöverskridande
samarbeten och
gemensamma satsningar för att utveckla samhället.
Med temat preventivt hälsoarbete som utgångspunkt
skapades ett innehåll och samtal 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, regionalt,
nationellt och internationellt.
Det var ett välbesökt event med ca 100 deltagare.

Paneldeltagare:
• Claes Ramel, Malmö stad
• Mats Olausson, SEB
• Margareta Rämgård, Malmö universitet
• Tomas Bokström, RISE
• Gabriella Brunlid, Novo Nordisk

2019-08-30
Ett samskapande idélab i samarbete med
Midroc Properties om den framtida delningsstaden
Inom ramen för evenemangsveckan The Festival i Malmö arrangerade MSI i Syd ett idélab med en
öppen inbjudan 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. Avsändare för inbjudan var MSI i
Syd, Midroc Properties, Malmö universitet och
Malmö stad. Idélabbet arrangerades i Malmö universitets innovationsarena Storm, och blev snabbt fullbokat
(50 platser) med både nationella och internationella
besökare från olika sektorer.
Idélabbet tog alltså sin utgångspunkt i den markanvisningstävling som förslaget Embassy of Sharing av
Midroc och Wingårdhs utsågs till vinnare av. Deltagarna fick inlednignsvis en kort introduktion till processen
att utveckla The Embassy of Sharing, och i synnerhet
entrébyggnaden Fyrtornet, som baseras på delade
värden och cirkularitet. Fyrtornet första våning ska
utvecklas till en offentlig mötesplats, med kaféer, kon-

ferens- och evenemangsplatser, ett lärcentrum och
det framtida biblioteket. I grupper fick besökarna den
avgränsade utmaningen och uppgiften att tillsammans
labba och utveckla det framtida biblioteket. Det blev
aktiva diskussioner med olika idéer, lösningar och
affärsmodeller kring förverkligandet av Fyrtornets
utbildningscenter vars mål är att förbättra mångfalden
och öka social inkludering och generera delade värden.

2019-08-29
Konferens Lindängen: Många olika vägar till
försörjning
MSI i Syd hade 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, och
som pågår t o m 2022.
Programmet ska både
utveckla en modell för
programstyrning och
investera socialt och
fysiskt i området.
Emelie Dahlström,
teamledare MSI i Syd,
var aktiv i planeringsfasen samt agerade moderator.
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 Räddningstjäns-

ten, lokala bostadsbolag och kulturföreningar fann varandra och identifierade möjliga samarbeten och tillfällen
att kroka arm i gemensamma insatser.

2019-07-02--03
MSI i Almedalen
Almedalsveckan är en av de viktigaste politiska sammankomsterna under året i Sverige och en viktig arena
för MSI att deltaga på.
I år 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 aktiv 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. Temat för samtalet var: Ett
rundabordssamtal om socialt hållbar stadsutveckling –
i Malmö, Sverige och världen.
Medverkande från respektive organisation var följande:
• Roko Kursar (L), Kommunstyrelsens vice ordförande,
Malmö stad

• Carl von Strokirsch, verksamhetsområdeschef,
Midroc Properties
• Peter Syrén, VD, Midroc Properties
• Sten Lindqvist, marknadschef, konceptutveckling,
Midroc Properties
• Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor Malmö
universitet
• Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social
Innovation
MSIs traditionsenliga Almedalsmingel social innovation
gick av stapeln i Öresundshuset, och arrangerades i
år tillsammans med
Malmö stad, Vinnova,
Reach for Change och
Coompanion Sverige
som samtliga deltog
på scen. Det bjöds
på ett innehållsrikt
program från scenen
med konkreta exempel och viktiga frågeställningar inom fältet.
Malmö stad representerades av Andreas Schönström.
Det blev årets mest besökta arrangemang i Öresundshuset med 350 gäster.
Totalt var det ca 480 personer som deltog vid våra
arrangemang i Almedalen, runt 38 000 personer nåddes via våra sociala kanaler.

2019-05-07--08
Forum för Sociala Investeringar
På Forum för Sociala Investeringar möts beslutsfattare
och verkställare från kommuner, regioner, landsting,
stat, myndigheter, banker, finansieringsinstitut, investerare, filantroper, sociala företag, sociala entrepre-

nörer 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 2 st hållpunkter: i öppningsanförandet deltog Roko Kursar (L) på
temat Varför är sociala investeringar ett viktigt sätt att
säkra ett jämlikt, hållbart och inkluderande samhälle.
I en av de parallella sessionerna deltog Anna Balkfors från dåvarande Kansliet för hållbar utveckling på
temat Sociala Investeringsfonder i kommun och landsting: Så använder vi dem.

Nationellt Advisory for Impact Investing –
vad är och vad är inte?
Swedish National Advisory Board for impact investing
(NAB) är en medlemsorganisation som arbetar för att
”Grow the Impact Economy” i Sverige. Mötesplats
Social Innovation är medlem i NABen och har tillsammans med en sektorsövergripande arbetsgrupp tagit
fram ett förslag till ett ramverk som medlemmarna kan
ställa sig bakom kring vad som är och inte är impact
investing. I arbetsgruppen som MSI har hållit samman
ingick Norrsken, Prosper, Skandia, Rädda Barnen,
Effektfullt och Leksell Social Ventures.
För att testa ramverket i praktiken genomfördes
en workshop kring 5 case. Skandia var värd för en
workshop som bjöd på livliga diskussioner och samtal,
enighet och oenighet, olika perspektiv och ingångar,
nya och värdefulla lärdomar. Deltog gjorde Svenska
Kyrkan, Leksell Social Ventures, Fryshuset, Rädda
Barnen, Nordea Asset Management, Trill Impact,
Summa Equity, For this World, Handelshögskolan i

Stockholm, Impact Invest Scandinavia, MSI och
Skandia.
Ett speciellt varmt tack till Helena Hagberg från Skandia och Jenny Carenco från Prosper för gott samarbete och en proffsigt sammanhållen och modererad
workshop som gav stort värde för deltagarna. Nästa
steg är att NABen lanserar version 1.0 av ramverket.

2019-04-16
Frukost för alla Skånes kommuner: Offentlig
sektor – från utförare till möjliggörare. Hur
kan social innovation boosta din region?
MSI i Syd arbetar aktivt och löpande med att utveckla
relationer och samarbeten med regionens kommuner.
Dels för att förstå hur MSI i Syd som organisation kan
vara ett relevant stöd i att dels stötta kommunerna i att
förverkliga Agenda 2030, dels för att lära mer om hur
man som region och kommun arbetar med samhällsutmaningar och integrerar social innovation i sin verksamhet.
I april bjöd MSI därför in samtliga Skånes kommuner
till ett möte där vi gjorde en spaning om social
innovation och hade en givande diskussion och
erfarenhetsutbyte kring frågeställningarna:
• Hur kan en region vända samhällsutmaningar till
möjligheter och hur kan social innovation vara del
av verksamhetsplaner och strategier?
• Hur byggs kapacitet och nya former för samverkan
– vad finns det för konkreta exempel?
• Innovativa partnerskap som är av nytta för samhället i stort (t ex återanvändning av resurser,
smarta samarbeten och lösningar som leder till 		
ökad integration, ökat välmående och hållbarhet på
helt nya sätt.

