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Antagen av kommunstyrelsen den 4 september 2012

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012 att inrätta en fond för forskning
och utveckling. Kommunstyrelsen antog riktlinjer för fonden första gången den 28
maj 2012. Det har dokumentet är en reviderad upplaga av riktlinjerna.
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Inledning
För att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling krävs insatser på flera områden:
Förbättrade kommunikationer, stöd till nya och befintliga företag och insatser som
leder till en högre utbildningsnivå i Norrköping.
För att höja utbildningsnivån i Norrköping behövs åtgärder på många områden
inom utbildningssystemet, däribland vuxenutbildningen.
Det behövs samtidigt insatser som stimulerar fler norrköpingsungdomar att gå
vidare till högskole- och universitetsutbildningar. Det behövs också insatser för att
ytterligare stärka den universitetsutbildning som finns i Norrköping genom
Linköpings universitet och Campus Norrköping.
Att förstärka samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet är
viktigt för Norrköping. De visioner som började realiseras för 15-20 år sedan har
nu lett fram till att 5 500 studenter, 35 professurer och världsledande forskning
finns vid Campus Norrköping.
Men det finns mer att göra och det är dags att hitta nya former och ytterligare
områden som kan bidra till Norrköpings långsiktiga utveckling.
För en kommun är det alltid ett dilemma att både göra det som får effekter för
barn, unga och äldre på kort sikt och det som gynnar kommunens utveckling över
tid. Det händer att dessa behov ställs mot varandra. Sanningen är att det behövs
både kortsiktiga och långsiktiga insatser.
Att inrätta en fond för forskning och utveckling är en långsiktig insats. Det medför
åtaganden som sträcker sig över flera år. Det kan dröja ännu fler år innan
effekterna får genomslag i kommunen. Det finns heller inget självklart resultat att
förvänta sig. De satsningar som gjordes för 10 till 15 år sedan har bidragit till
dagens Norrköping. På motsvarande sätt kommer dagens satsningar att bidra till
framtidens Norrköping.
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Syfte och ändamål med fonden
Syftet med att inrätta en fond för forskning och utveckling är att satsningen över
tid bidrar till
 En högre utbildningsnivå i kommunen
Fler norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier
och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög
nivå ger fler norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus
Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad
personal.
 Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet
Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens
kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens
kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan exempelvis
bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.
 Att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden
för forskning och utveckling kan bidra till att förstärka den roll Campus
Norrköping har i Linköpings universitets framtidsplaner.
 Att utveckla Norrköping
Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och
differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning
kan också bidra till att stimulera redan befintliga näringar. Expansiva och
utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.
Ansökningsförfarande
Ansökningsförfarandet ska vara relativt enkelt och ansökan ska vara kortfattad.
Samverkan och samfinansiering är viktiga komponenter för att förstärka de
forsknings- och utvecklingsinsatser som sker vid Campus Norrköping. Förutom
en redogörelse för forsknings- eller utvecklingsinsatsen är nedanstående punkter
relevanta:
 Ansökan ska hänvisa till minst ett av fondens syften och redogöra för på
vilket sätt insatsen bidrar till att nå syftet.
 I ansökan ska anges hur resultatet ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.
 Det är en fördel om det av ansökan framgår att det sker en samverkan
mellan näringslivet, universitetet och kommunen.
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 Av ansökan ska framgå på vilket sätt det finns möjlighet till
samfinansiering.
Beredningsgrupp
Inför kommunstyrelsens beslut om forskningsmedel ska ett rådgivande organ
bereda ärendena. Beredningsgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektören, två representanter från Linköpings universitet samt tre
representanter som utses av kommunstyrelsen, varav en efter förslag från
oppositionen och två efter förslag från Jobbkommissionen.
En tjänsteman i Norrköpings kommun har de samordnande uppgifter som
riktlinjerna förutsätter.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut om tilldelning av medel från fonden. Av beslutet
ska framgå hur utbetalningar till ett beviljat projekt ska ske, relaterat till projektets
fortskridande.
Fondens omfattning och tänkta livslängd
Genom kommunfullmäktiges beslut tilldelas fonden för forskning och utveckling
ett engångsbelopp om 20 miljoner kronor. Forskning och utveckling är långsiktiga
satsningar som leder till åtaganden över flera år. Efter beredning och beslut av
ansökningar kan medlen delas ut från och med den 1 november 2012 och inom
fem år därefter.
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