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Sammanfattning

Malmö stad har sedan starten 2010 gett ekonomiskt stöd till det som nu heter Mötesplats Social
Innovation (MSI) som är en nationell kunskapsnod under Malmö universitet.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 000 000 kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndbudget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska delta i
MSI under åren 2019–2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla. Dessa villkor
är att Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter på minst samma
nivå, att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en årlig återrapportering
av MSI:s verksamhet.
Stadskontoret fick samtidigt i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden initiera ett
ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om eventuellt deltagande i, och
verksamhetsbidrag till, MSI. Ett villkor för att betala ut det bidrag som kan komma att beviljas
för vart och ett av budgetåren är att MSI redovisar en verksamhetsplan för året och att denna
godkänns av kommunstyrelsen.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 000 000 kronor till MSI 2021, vilket finns angivet
i Malmö universitets budget för 2021. Återrapportering har givits i form av MSI:s
Verksamhetsrapport 2020. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den
handlingsplan som MSI tagit fram för 2021, och att MSI tilldelas 2 000 000 kronor ur medel
avsatta i stadskontorets budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan 2021 för Mötesplats Social Innovation.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2021 deltar i Mötesplats Social Innovation
under förutsättning att villkoren i inriktningsbeslutet om fortsatt deltagande som fattades av
kommunstyrelsen 13 juni 2018 (STK-2018-530) fortsatt är uppfyllda.
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3. Kommunstyrelsen beviljar finansiering år 2021 upp till 2 000 000 kronor till Mötesplats

Social Innovation ur stadskontorets budget inom analys- och hållbarhetsavdelningen.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 210517 Medel till Mötesplats Social Innovation 2021
Verksamhetsrapport 2020 Mötesplats Social Innovation
Mötesplats Social innovation MSI Verksamhet 2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

Mötesplats Social Innovation, MSI
Avdelningen för intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling
Ärendet

Bakgrund och nuläge
2008 lanserade Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) en
programsatsning på samhällsentreprenörskap omfattande 150 000 000 kronor under 10 år. Året
efter flyttades större delen av ansvaret för innehållet över till högskolor och universitet. KKstiftelsen valde Malmö högskola och Mittuniversitetet att driva Mötesplats för social innovation
och entreprenörskap under två år, med start i augusti 2010.
Från 1 september 2012 beslutade Malmö högskola och Region Skåne att driva verksamheten
vidare i en mer permanent form. Regeringen utsåg 2013 Mötesplats Social Innovation, MSI, vid
dåvarande Malmö högskola till nationell mötesplats för social innovation och
samhällsentreprenörskap. Mötesplats Social Innovations främsta uppgift är att aktivt följa vad
som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och
erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv,
offentliga och ideella aktörer bygger MSI kapacitet för innovation som möter
samhällsutmaningar.
Under 2019 fick MSI i uppdrag att dela sina erfarenheter och i partnerskap med ytterligare fem
lärosäten i Sverige bygga upp en nationell kunskaps- och samverkansplattform med lokal och
regional förankring. Den nationella kunskaps- och samverkansplattformen syftar till att bidra till
att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som
samhällskraft. Den nationella plattformen ska också medverka till att Sverige når målen i Agenda
2030 och fortsatt vara ett föregångsland inom området internationellt.
Den nationella plattformen består av Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö
universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Etableringen av
den nationella kunskapsplattformen för social innovation är ett tvåårigt projekt som genomförs
inom ramen för regeringens strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag och social
innovation med stöd från Vinnova. Inom ramen för projektet utvecklas och stärks MSI:s
verksamhet nationellt och lokalt genom MSI i Syd med säte i Malmö. Detta ger MSI möjlighet
att ytterligare stärka Malmös position inom fältet och utöka verksamheten lokalt. MSI Syds
geografiska område innefattar också Skåne, Blekinge och Halland.
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Malmö universitet är värd för MSI nationellt och i syd i nära samarbete med Malmö stad. 2019
konstituerades en styrgrupp för Mötesplats Social Innovation i Syd med ledamöter från Malmö
universitet, Malmö stad, Mötesplats Social Innovation och Region Skåne. MSI:s verksamhet
finansieras genom medel från Vinnova och med lika delar från Malmö stad och Malmö
universitet, samt via biljettintäkter från den årliga konferensen Social Innovation Summit.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 000 000 kronor avsatta i kommunstyrelsens nämnds
budget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska delta i MSI
under åren 2019–2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla. Dessa villkor är att
Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter på minst samma nivå,
att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en årlig återrapportering av
MSI:s verksamhet.
Rapport från verksamheten 2020
2020 har varit ett speciellt år med pandemin. MSI ser att den kris som pandemin skapar visar
tydligt att vi måste samverka för att snabbt kunna möta nya behov och göra de förändringar som
behövs.
Mötesarenor i nya digitala format
För MSI har pandemin inneburit omställning, utmaningar och nya möjligheter. MSI fattade
snabbt beslutet att ”inte ställa in utan tänka nytt och ställa om”. Vilket innebar att MSI satsade
på bland annat metodutvecklande arbete och hittade nya former av mötesarenor och
kunskapsdelning i digitalt format. MSI har samlat aktörer under året kring tematiska områden
som aktualiserats genom pandemin och på så sätt bidragit till samverkan och innovation inom
till exempel barn och ungas rätt, digital inkludering, trygghet i det offentliga rummet. MSI har
också samlat aktörer för kunskapsdelning kring impact investing, investeringar med mätbar
positiv samhällspåverkan till exempel Under dessa digitala sammankomster har Malmö stad såväl
som Malmö universitet haft ett brett deltagande.
Social Innovation Summit, som är ett praktiskt exempel på partnerskapet mellan Malmö universitet,
Malmö stad och Mötesplats Social Innovation, genomfördes 2020 för sjätte året i rad med över
1200 deltagare från 65 länder och alla kontinenter (2019 drygt 700 deltagare). MSI ställde om
och gjorde årets Social Innovation Summit i ett digitalt interaktivt format. Temat för 2020 var
”Crisis Driving Change”.
Representerar Sverige i EU för utveckling av kompetenscentrum
Under hösten 2020 utsågs MSI att vara den aktör som representerar Sverige i EU
kommissionens utlysning om kompetenscentrum för social innovation
Mötesplats social innovation MSI – verksamhet 2021
Gemensamt för styrdokument som till exempel Malmö stads budget 2021 för ett öppet och
tryggt Malmö och Malmö universitets vision att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle
genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft är vikten av
sektorsövergripande samarbeten för att lösa våra komplexa samhällsutmaningar. MSI:s roll är att
fungera som en kunskapsgenerator, mötesplats och katalysator. MSI:s strategiska aktiviteter 2021
är bland annat att utveckla det tematiska arbetet tillsammans med Malmö stad för att uppnå
effekt inom prioriterade områden, att representera Sverige i EU:s satsning för etablering av

4 (4)
kompetenscentrum för social innovation. Med representation från såväl Malmö stad som Malmö
universitet har man tillsammans identifierat följande temaområden för innovation och
samverkan: barnets rätt, trygghet i det offentliga rummet, jämlik hälsa, arbete i framtiden och
digital inkludering
Stadskontorets bedömning

Malmö stad, Malmö universitet och MSI tillför, genom sitt partnerskap kring social innovation,
ett stort värde till Malmö. MSI har sitt huvudsäte i Malmö där den upparbetade kunskapen finns,
staden och universitetet ses som positiva förebilder och flera goda initiativ och exempel från
Malmö lyfts nationellt. Det gemensamma arbetet med att ta fram temaområden för 2021
tydliggör samstämmigheten kring vad olika intressenter önskar och har behov av att arbeta med
tillsammans för att minska ojämlikheter inom staden.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 000 000 kronor till MSI 2021, vilket finns angivet
i Malmö universitets budget för 2021. Återrapportering från MSI har lämnats in genom
verksamhetsrapport 2020 och Malmö stad har tilldelats en styrgruppspost för MSI Syd.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den handlingsplan som MSI tagit fram
för 2021, och att MSI tilldelas 2 000 000 kronor ur medel avsatta i stadskontorets budget, då
samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
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