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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).

SIGNERAD

2021-01-04

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.
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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 donation
till Malmö universitet till minne av Willy Brandt samt att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa de
förslag på rekommendationer som redovisas i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö
universitet till minne av Willy Brandt.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna rekommendationerna som redovisas i ärendet.
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 2021-01-11
Kommunstyrelsen 2021-01-13
Kommunfullmäktige 2021-02-04
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Malmö universitet
Ärendet

Bakgrund, syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april 2020 att ge stadskontoret i uppdrag att utvär-
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dera Malmö stads donation till Malmö universitet gällande gästprofessur till Willy Brandts minne. Av beslutsunderlaget framgår att utvärderingen ska besvara ett antal frågeställningar som omfattar villkoren, förutsättningarna och inriktningen på donationen.
Utvärderingen utgår från ett tvådelat syfte som, för det första, handlar om att fastställa att den
verksamhet som bedrivs inom ramen för gästprofessuren uppvisar följsamhet med skrivningarna
i 1998 års gåvobrev. För det andra syftar utvärderingen till att identifiera om det finns behov av
att föreslå förändringar av donationen inför de kommande 10 åren. Utvärderingen besvarar följande frågeställningar, med tyngdpunkt på den andra frågeställningen:


Har villkoren för donationen uppfyllts?



Vilket värde har donationen givit för Malmöborna och Malmö stads organisation?




Vilket värde har donationen givit för Malmö universitet?
Har förutsättningarna för donationen förändrats på något sätt sedan den senaste utvärderingen 2010?



Finns det anledning att se över inriktningen för donationen för att ge största nytta för
Malmöborna och Malmö stad?

Ramarna för utvärderingen, inklusive frågeställningar och avgränsningar, sattes utifrån en genomgång av kommunala beslutsunderlag, 1998 års gåvobrev samt professor Bo Stråths första
utvärdering av Willy Brandt-professuren från 2010. En kvalitativ ansats bedömdes som mest ändamålsenlig och intervjuer genomfördes som ett sätt att samla in relevant material. Intervjuerna
kompletterades med granskning av rapporter och utvärderingar från Malmö universitet.
Resultat
Utvärderingen kommer fram till följande slutsatser:


Villkoren i donationen bedöms vara uppfyllda.



Donationen är värdefull eftersom den kopplar samman Malmö stad och Malmö universitet och sätter Malmö på kartan både nationellt och internationellt.




Donationen bidrar till att ny kunskap om migration- och integrationsfrågor växer fram.
Malmö utgör i flera fall studieobjekt, beforskas utifrån och bidrar med empiri till den
forskning som bedrivs inom ramen för gästprofessuren.



Det genomförs forskning som berör sådana utmaningar som Malmö stad möter inom
migrations- och integrationsområdet.



Donationen är betydelsefull i arbetet med kvalitetsutveckling och internationalisering av
migrationsforskningen vid MIM och Malmö universitet.



Donationen utgör ett viktigt resurstillskott som skapar stabila förutsättningar i bygget av
forskningsmiljön.



Det är svårt att få till en cirkulär rörelse i form av återkoppling till Malmö stad av den
forskning som bedrivs och som skulle kunna öka värdet av donationen ytterligare för
Malmö stad och Malmöborna.

Utvärderingen lämnar förslag på följande rekommendationer:
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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 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. På så vis värnas ömsesidigheten i den långa relation som kommit till stånd
genom donationen.



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.

Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

