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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.

Förslag till 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.
Beslutsunderlag





Rekvisition av bidrag 2020 - Gästprofessur till Willy Brandts minne
Rapport 2019 Willy Brandt
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Rekvisition av bidrag – Gästprofessur till Willy Brandts
minne
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Beslutet skickas till

Malmö universitet (MAU)
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 1998 enligt ett gåvobrev med ett antal villkor att lämna
ett årligt bidrag om 2,5 miljoner kronor - med justering för inflationen - till Malmö universitets
(MAU) utbildningsområde IMER med inriktning på internationell migration och etniska
relationer för inrättande av en gästprofessur till Willy Brandts minne (se KF 1998-10-29, § 190.)
Som en följd av MAU:s tidigare omorganisation är gästprofessuren numera knuten till
universitets ”Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare” (MIM) med
motsvarande kunskapsområde.
I gåvobrevet anges följande syfte med gästprofessuren:


”IMERs inriktning har en mycket stark internationell prägel. Malmö stad vill understödja
kontakterna med kvalificerad internationell kompetens så att dessa blir en integrerad del i
IMERs forsknings- och utbildningsverksamhet. Genom en internationellt inriktad
gästprofessur säkerställs ett kontinuerligt tillflöde av internationella kunskaper och impulser.



En gästprofessur tillför hela verksamheten inom IMER en vetenskaplig kraft och inspiration.
Det innebär mycket goda förutsättningar att inom ett antal år etablera IMER som ett
utbildnings- och forskningsområde med hög vetenskaplig kvalitet och internationell status.



På sikt ska IMER bli en betydande resurs som lämnar viktiga bidrag inom forskningen till
både det nationella och internationella vetenskapssamhället. Forskning som till olika delar
kan omsättas i arbetet med migrations- och integrationsfrågor.”

MAU ska i samband med utbetalning av det årliga bidraget överlämna en rapport till Malmö stad
där man redovisar vem eller vilka som varit gästprofessorer under det gångna året samt vilka
aktiviteter som bedrivits.
Gästprofessor under 2019 var Ellen Percy Kraly, geografiprofessor vid Colgate University,
(USA). Genomförda aktiviteter och seminarier framgår av rapporten.
2010 gjordes en utvärdering av gästprofessuren och kommunfullmäktige beslutade att
fortsätta lämna bidraget fram till och med år 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 höst/vinter 2020. (STK-2019-1124).
I enlighet med ovan föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen godkänner MAU:s rapport,
samt utifrån avsatta medel i Kommunstyrelsens Stadigvarande medlems- och bidragsavgifter,
godkänner utbetalning av bidrag för 2020, som efter indexuppräkning uppgår till 3,235 mkr.
Ansvariga

Ingmar Unosson Enhetschef
Heléne Norberg Direktör
Daniel Olsson Sektionschef
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