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Sammanfattning

Uppstart Malmö har uppvaktat Malmö stad avseende fortsatt samverkan och finansiering av
Tillväxt Malmö under ytterligare tre år, 1 november 2020 till och med 31 oktober 2023. Med
fortsatt driftsstöd med 5 mkr per år från Malmö stad bedöms att Tillväxt Malmö kan bidra till
att det skapas ytterligare minst 600 nya arbetstillfällen under de kommande tre åren.
Stadskontoret förordar att samarbetet fortsätter och att ett nytt samarbetsavtal upprättas
gällande två år med möjlighet för staden att förlänga avtalet med ytterligare ett år. Finansiering
sker genom omvärlds- och näringslivsavdelningens budget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet redovisat förslag till samarbetsavtal mellan Malmö
stad och Stiftelsen Uppstart Malmö gällande Tillväxt Malmö för tiden 1 november 2020 till
och med 31 oktober 2022, med möjlighet för staden att förlänga ytterligare ett år.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Stiftelsen Uppstart Malmö
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

SIGNERAD

2020-08-13

Aktuellt
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Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att fortsätta samarbetet med Uppstart Malmö och ett
nytt samarbetsavtal avseende Tillväxt Malmö tecknades. Malmö stad finansierar verksamheten
med 5 000 tkr årligen. Målet är att Tillväxt Malmö ska bidra till att det skapas 600 nya
arbetstillfällen under tre års tid från och med 1 november 2017. Fram till och med kvartal 4 2019
har målet på 50 nya arbetstillfällen per kvartal uppnåtts. Sedan starten 2011 har Tillväxt Malmö
arbetat med fler än 300 företag och bidragit till att dessa växt med nästan 1 800 arbetstillfällen.
Uppstart Malmö har nu uppvaktat Malmö stad om fortsättning av verksamheten ytterligare tre år
från 1 november 2020 till och med 31 oktober 2023. Med fortsatt driftsstöd från Malmö stad,
vilket kommer att matchas av minst lika mycket privat riskkapital och pro bono-tid från Tillväxt
Malmös partners, bedöms att Tillväxt Malmö kan bidra till att det skapas ytterligare minst 600
nya arbetstillfällen under de kommande tre åren.
Tillväxt Malmö erbjuder personlig och kvalificerad affärsutveckling för Malmöföretag som vill
växa. Tack vare driftsstödet från Malmö stad och att investerare och partners ställer upp
probono är erbjudandet kostnadsfritt för företagen. Inför en fortsättning av verksamheten
föreslås:
• Utökad målgrupp, företag med 1 – 50 anställda
• Fokus på att nå ut bredare, till hela Malmö
• Utvecklade och nya erbjudanden
• Nätverk i samverkan
• Implementera FN:s globala mål
Stadskontorets bedömning

Arbetslösheten i Malmö bedöms fortsatt ligga kvar på en mycket hög nivå. Det är därför
nödvändigt att sysselsättningen ökar och att fler arbetstillfällen skapas för att få en socialt och
ekonomisk hållbar utveckling i Malmö. Tillväxt Malmö har sedan starten i november 2011
bidragit till att det skapats närmare 1 800 nya arbetstillfällen. Det är en positiv utveckling och en
fortsatt satsning på Tillväxt Malmö kan bidra till att det årligen skapas ytterligare minst 200 nya
arbetstillfällen under förutsättning av driftsstöd från Malmö stad om 5 000 tkr per år. Det ger en
kostnad på 25 000 kronor per arbetstillfälle vilket bedöms vara är en relativt låg kostnad i
sammanhanget.
Stadskontoret delar bedömningen att om Tillväxt Malmö sänker storlekskravet på företagen till
enbart 1 anställd vid start, så kommer Tillväxt Malmö att kunna nå ut bredare och har bättre
förutsättningar nå ut till fler entreprenörer som inte är inne i de etablerade systemen.
Stadskontoret vill också understryka Tillväxt Malmös betydelse som mötesplats/arena där
företag ges möjlighet nätverksskapande och kontakter som leder till nya samarbeten och affärer.
Tillväxt Malmös verksamhet svarar väl mot Malmö stads näringslivsprogram som anger att i
Malmö stimuleras företagande och entreprenörskap.
Stadskontoret förordar att samarbetet och avtalet mellan Uppstart Malmö och Malmö stad fortsätter under två år med möjlighet för staden att förlänga avtalet ytterligare ett år. Föreliggande
förslag till avtal är framtaget i dialog med Uppstart Malmö och med stadskontorets juridiska
enhet. Stadskontoret har för avsikt att följa upp tidigare följeforskning av verksamheten med en
utvärdering av effekterna av Tillväxt Malmös arbete. En sådan utvärdering sammantaget med
stadens ekonomiska situation kan sedan ligga till grund för beslut om förlängning av avtalet ett
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tredje år.
Stadskontoret anser att nuvarande ambitionsnivå med ett kommunalt verksamhetsbidrag om
5 000 tkr årligen är tillräcklig. Finansiering sker från omvärlds- och näringslivsavdelningens
budget.
I det fortsatta samarbetet ska beaktas samverkan 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. Ett villkor för samarbetet
bör vara att de tjänsteföretag som får stöd inte ska konkurrera med kommunal verksamhet.
Dessutom det är av stor vikt att verksamheten är jämställd. Vid rapportering av verksamheten
ska det särskilt framgå hur många arbeten som tillfallit malmöbor. Rapportering av
verksamheten ska ske halvårsvis med början maj 2021.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

