Samarbetsavtal – Tillväxt Malmö
1. Parter
Malmö stad, org.nr 212000-1124
och
Stiftelsen Uppstart Malmö, org.nr 802426-6747
2. Bakgrund
Tillväxt Malmö startade i november 2011 och är ett privat-offentligt samarbete för fler
arbetstillfällen i Malmö. Tillväxt Malmö är en verksamhet som stödjer företagare som vill
expandera sitt företag och anställa fler. Tjänstesektorn i vid mening har prioritet liksom företag
som anställer personer från Malmös miljonprogramområden. Med syftet att skapa
framgångsrika verksamheter och skapa nya arbetstillfällen erbjuds företagen bl. a.
kontaktperson, rådgivning, marknadsföringshjälp, seminarier, nätverk och möjlighet till
finansiering. Sedan starten har Tillväxt Malmö arbetat med 300 företag och bidragit till att dessa
har skapat 1 800 nya arbetstillfällen.
3. Syfte
Behovet av att skapa nya arbetstillfällen och behovet av att finna effektiva metoder att hjälpa
personer till nytt arbete är fortsatt stort i Malmö stad. Likaså finns ett stort behov av insatser i
syfte att minska behovet av att minska utanförskapet bland vissa grupper i Malmö. I
utvecklingen av Tillväxt Malmö ska beaktas behovet av samverkan med stadens
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att hela staden ska få tillgång till samlade
resurser för rådgivning, mentorskap, nätverk och stöd till nyföretagare, nya arbetstillfällen samt
möjligheter tillkompetensutveckling.
4. Mål
Målet är att Tillväxt Malmö ska bidra till att det skapas 600 nya arbetstillfällen under tre års tid.
Uppstart Malmö har också som mål att matcha det ekonomiska stödet från Malmö stad med
lika mycket från annat håll.
5. Malmö stads roll och ansvar
Malmö stads finansiering, 5 mkr per år, avser att täcka verksamhetens kostnader för bl.a.
personal, lokaler, administration och marknadsföring.
Malmö stad ska därutöver främja samverkan mellan Tillväxt Malmö, stadens
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, samt andra relevanta aktörer och brukare.
Malmö stad, genom stadskontorets näringslivsavdelning, har uppföljningsansvar samt
rapporteringsansvar till kommunstyrelsen.

6. Stiftelsens roll och ansvar
Stiftelsen är verksamhetsägare och ska i den egenskapen driva verksamheten som en
självständig enhet med separat budget. Verksamhetens ekonomi och redovisning ska hanteras
av stiftelsen, liksom personalansvar. Stiftelsen ska också ansvara för att organisera den
operativa verksamheten, dvs. tillhandahållandet av rådgivning, coachning, mentorskap,
affärsutveckling och förmedling av finansiering från bl.a. stiftelsens investerare.
Ett villkor för Malmö stads samarbete med Uppstart Malmö är att de tjänsteföretag som får
stöd inte ska konkurrera med kommunal verksamhet.
Stiftelsen ska samverka med stadens arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att hela
staden ska få tillgång till samlade resurser för rådgivning, mentorskap, nätverk och stöd till
nyföretagare och nya arbetstillfällen.
Stiftelsen ska vid bedrivandet av verksamheten i Tillväxt Malmö i erforderlig omfattning
samarbeta med Malmö universitet. Universitetet ska därvid bidra med företagsidéer. Stiftelsen
och Malmö högskola ska träffa separat överenskommelse om detta samarbete.
7. Redovisning och utbetalning till verksamheten
Malmö stad ska till Stiftelsen avseende avtalstiden betala 10 miljoner kronor för två år.
Betalningen fördelar sig enligt följande: 834 000 kr år 2020, 5 000 000 kronor år 2021, samt
4 166 000 kronor år 2022.
Betalning ska ske för år 2020 senast 15 november 2020. För år 2021 och 2022 sker betalning
senast den 15 januari, 15 maj och 15 september. Betalning erläggs mot faktura under adress:
102 Kommunstyrelsen, Faktura, 205 80 Malmö. Referens på fakturan ska stå Vesna Avdic.
8. Rapportering
Verksamheten ska rapporteras och utvärderas årligen och det ska särskilt framgå hur många
arbeten som tillfallit malmöbor. Stiftelsen organiserar och ansvarar för nödvändig rapportering
lämnas till Malmö stadskontor. Denna rapportering ska ske halvårsvis med början maj 2021.
Varje rapport ska innehålla uppgifter om verksamhetens utveckling och resultat i förhållande
till uppsatta mål samt den övriga information som stadskontoret vid varje tillfälle kan komma
att efterfråga. Malmö stad lägger stor vikt på att verksamheten är jämställd.
9. Avtalets löptid
Avtalet löper från och med 2020-11-01 till om med 2022-10-31. Malmö stad har rätt att genom
meddelande till stiftelsen senast 2022-04-30 förlänga avtalet till och med 2023-10-31. Om
Malmö stad inte lämnar sådant meddelande till stiftelsen senast 2022-04-30, upphör avtalet
automatiskt 2022-10-31.
För det fall Malmö stad väljer att förlänga avtalet till och med 2023-10-31 utgår oförändrat
årligt driftsstöd till stiftelsen under året som utbetalas på de datum som parterna senare kommer
överens om.

Om den ena parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet och detta
skriftligen påpekats av den andra parten och inte åtgärdats inom 30 dagar efter mottagandet av
det skriftliga påpekandet har den andra parten rätt at säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Uppsägning eller andra meddelanden enligt denna punkt ska lämnas genom bud eller
rekommenderat brev till följande adresser (eller till den adress som en part med tillämpning av
denna punkt meddelat den andra parten):
Vid meddelande till stiftelsen Uppstart Malmö: Stiftelsen Uppstart Malmö, Humlegatan 4 A,
211 27 Malmö.
Vid meddelande till Malmö stad: Malmö stad, Stadskontoret, 205 80 Malmö
Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (a) om avlämnat med bud: vid
överlämnandet, och (b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för
postbefordran.
Adressändringar ska meddelas part som föreskrivs i denna bestämmelse.
10. Tvist
Om meningsskiljaktigheter skulle uppkomma om tolkningen eller tillämpningen av förevarande
avtal och andra avtal som ersätter eller utgör tillämpningar av detta avtal ska sådana
meningsskiljaktigheter inte få dras under domstols prövning utan att parterna först på en
övergripande nivå fört förhandlingarna om former för att bilägga tvisten.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
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