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Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet
gällande gästprofessur till Willy Brandts minne med förslag till
beslut om fortsatt inriktning

STK-2020-804
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april 2020 att ge stadskontoret i uppdrag att
utvärdera Malmö stads donation till Malmö universitet gällande gästprofessur till Willy
Brandts minne (STK-2019-1124).
Utvärderingen visar bland annat att villkoren i donationen bedöms vara uppfyllda och att
donationen har ett värde genom att den kopplar samman Malmö stad och Malmö universitet
och sätter Malmö på kartan, både nationellt och internationellt. Vidare konstateras att
donationen bidrar till att ny kunskap om migration- och integrationsfrågor växer fram, liksom
att Malmö i flera fall utgör studieobjekt och bidrar med empiri till den forskning som bedrivs.
Det har även framkommit att det är svårt att hitta former för återkoppling till Malmö stad av
den forskning som bedrivs. Utvärderingen lämnar förslag på följande rekommendationer:
Malmö stad bör fortsätta finansiera en donation till Malmö universitet till minne av Willy
Brandt. Donationen bör utbetalas årligen. Den årliga utbetalningen bör även fortsättningsvis
verkställas efter att Malmö universitet lämnat in en verksamhetsberättelse avseende
donationen och gästprofessuren.
Den årliga verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av de kontakter som ägt rum
utifrån gästprofessuren mellan Malmö stad och Malmö Institute for Studies of Migration,
Diversity and Welfare (MIM).
Donationens inriktning bör även fortsättningsvis omfatta migrations- och integrationsfrågor,
men lärosätet likväl som Malmö stad kan ta initiativ till att utvidga fokus även till andra
närliggande områden. En eventuell förändring ska föregås av dialog mellan representanter för
Malmö universitet och den politiska ledningen i Malmö stad som därefter beslutar i frågan.
Om de förutsättningar som var gällande när gåvans överlämnande förändras, ska gåvan
kunna omprövas av kommunen. Eventuella förändringar gällande donationen ska föregås av
dialog mellan representanter för Malmö universitet samt den politiska ledningen i Malmö
stad.
Donationen bör även fortsättningsvis utvärderas av Malmö stad vart 10:e år.
Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att stärka samverkan mellan staden och lärosätet i syfte
att öka värdet av donationen för Malmöborna och Malmö stads organisation. Samverkan kan
ske exempelvis genom att, i samverkan med MIM, arrangera återkommande kunskapshöjande
aktiviteter kopplade till gästprofessuren utifrån olika aktuella teman eller att skapa ”en-väg-in”
till Malmö stads organisation.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna rapporten Utvärdering av Malmö stads
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donation till Malmö universitet till minne av Willy Brandt samt att uppdra åt
kommunstyrelsen att verkställa de förslag på rekommendationer som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Utvärdering av Malmö stads donation till
Malmö universitet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna
rekommendationerna som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, i samarbete med Malmö
universitet, påbörja en process i syfte att byta namn på donationen så att den ges
starkare koppling till Malmös historia.
Jäv
Roko Kursar (L) anmäler jäv och närvarar ej vid beslutsgången av ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar tillägg av en tredje beslutspunkt enligt
följande:
"3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, i samarbete med Malmö
universitet, påbörja en process i syfte att byta namn på donationen så att den ges starkare
koppling till Malmös historia."
Ordförande yrkar till följd av tillägget av den tredje beslutspunkten att stryka "till minne av
Willy Brandt" i den första beslutspunkten.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i ordförandes yrkande och ordförande finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes reviderade förslag.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö
universitet gällande gästprofessur till Willy Brandts minne med förslag till beslut om
fortsatt inriktning
Rapport Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet till minne av
Willy Brandt Programperioden 2010-2020
Gåvobrev till Malmö högskola från malmö stad vid invigningen av den nya
högskolan den 31 augusti 1998
Beslut KSAU 200330 §188

