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Rekvisition av bidrag 2020 - Gästprofessur till Willy Brandts
minne

STK-2020-1090
Sammanfattning

1998 beslutade kommunfullmäktige att bekosta en gästprofessur till Willy Brandts minne vid
den då nystartade Malmö högskola (nu Malmö universitet). Enligt det gåvobrev som staden
utfärdade ska Malmö stad bidra med 2,5 mkr/år med inflationsskyddande uppräkning enligt
KPI. Syftet med att inrätta donationen var att bidra till att stärka högskolans profil inom
migrationsområdet som bedöms vara viktigt för staden. Villkoren för donationen preciseras i
gåvobrevet och i samband med att det årliga stödet rekvireras lämnar universitet in en rapport
för föregående verksamhetsår. 2010 fattade kommunstyrelsen beslut att den årliga donationen
skulle betalas till och med 2020, varefter en förnyad prövning av bidraget ska ske.
Stadskontoret har fått i uppdrag att utvärdera donationen och återkomma med förslag till
beslut om fortsatt inriktning (STK-2019-1124).
Malmö universitet har inkommit med rapport för verksamhetsår 2019. I enlighet med ovan
föreslås Kommunstyrelsen godkänna rapporten samt bevilja bidrag för 2020, som efter
indexuppräkning uppgår till 3,235 mkr.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner Malmö universitets rapport.
2. Kommunstyrelsen godkänner, utifrån avsatta medel i Kommunstyrelsens
Stadigvarande medlems- och bidragsavgifter, utbetalning av bidrag för 2020 som efter
indexuppräkning uppgår till 3,235 mkr.
Jäv
Roko Kursar (L) anmäler jäv och närvarar ej i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
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