Nytt strategiskt samverkansavtal
mellan Malmö universitet och
Malmö stad
Tillsammans för en hållbar
samhällsutveckling!

Avtalets syfte och målsättning
Avtalet ska bidra till att stärka och strukturera det samarbete som pågår samt uppmuntra och stödja ny och
fördjupad samverkan mellan parterna.
Avtalet är ett resultat av Malmö universitets och Malmö stads gemensamma ansträngningar och strävan mot
att utveckla ett starkt lokalt ledarskap och en god samverkan i syfte att stärka förutsättningarna för en hållbar
samhällsutveckling som kommer alla till del.
Konkreta målsättningar:
• Avtalet ska stimulera till gemensam forskningsbaserad kunskapsutveckling och gemensamt lärande
• Avtalet ska bidra till att utveckla Malmö universitets utbildning och forskning och Malmö stads
verksamheter
• Avtalet ska bidra till att skapa förutsättningar för ökat nyttiggörande och användning av forskningsbaserad
kunskap för förbättring i samhället generellt och inom Malmö stads verksamheter speciellt
• Avtalet ska bidra till att stärka samverkan kring strategisk och långsiktig kompetensförsörjning i Malmö och
stärka Malmös ställning genom att vidareutveckla ett lärande samhälle
• Avtalet ska bidra till att göra Malmö till en lokalt och globalt attraktiv stad

Gemensamma globala samhällsutmaningar
Malmö universitet och Malmö stad möter gemensamma globala samhällsutmaningar, vilka vi kan hantera mer
effektivt tillsammans än var för sig inom områden så som:
•
•
•
•
•
•
•

Integration
Jämlikhet
Skola och hälsa
Klimatförändringar och klimatomställningar
Diskriminering, jämställdhet och lika villkor
Hållbar stadsutveckling
Sysselsättning och kompetensförsörjning

Utmaningarna skapar behov av gemensam forskningsbaserad kunskapsproduktion (t.ex. delning av data),
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap, deltagande i samhällsdebatten, utbyte av erfarenheter, lärande,
kompetensutveckling och plattformar för dialog och möten. Utmaningarna ökar även behovet av
samhällsrelevanta utbildningar där praktik och verksamhetsförlagd utbildning är nycklar till framgång.

Viktiga områden för samverkan
Hållbar stadsutveckling

Parterna ska verka för att stärka det gemensamma arbetet med hållbar stadsutveckling och klimatfrågor med utgångspunkt i forskning och
högre utbildning. Detta inkluderar samverkan kring kultur, innovations- och entreprenörskapsarbete, näringslivsfrämjande åtgärder,
arbetsmarknad och trygghet.

Jämlik välfärd

Parterna ska verka för att fortsätta utveckla och stärka samverkan inom hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, skola, migration och
integration med utgångspunkt i forskning och högre utbildning. Även frågor om demokrati och det aktiva samhällsengagemanget omfattas.
Jämlikhet i samhället förutsätter jämlikhet inom skola, kulturliv, vård och omsorg vilket i sin tur främjas av breddad rekrytering och breddat
deltagande inom högre studier

Kompetensförsörjning

Parterna ska verka för att stärka Malmö som ett lärande samhälle med fokus på det livslånga lärandet med utgångspunkt i forskning och
högre utbildning. I detta ingår även gemensamma satsningar på breddad rekrytering, jämlik tillgång till kultur och breddat deltagande i
högre studier.

Malmös attraktivitet

Parterna ska verka för att stärka Malmö som en attraktiv stad att bo, leva, studera och verka i inte minst genom att se kulturen som en
förändringskraft. Det innefattar bl.a. samverkan kring studentbostäder, vetenskapliga konferenser och kongresser och kultur- och
fritidsutbud.

Avtalet ur ett lokalt företagar- och
näringslivsperspektiv
Malmö stad och Malmö universitet har ett gemensamt intresse av att stärka Malmö som en attraktiv stad för
boende, studier, arbete, kreativitet och företagande samt besök och möten.
En stad som tar tillvara på mångfald och innovationskraft för ny- och samskapande.
Det handlar bl.a. om:
•
•
•
•
•
•
•

Studentbostäder
Kommunikationer
Fritidsaktiviteter
Kongresser
Innovationsklimat
Nyföretagande
Kulturutbud

