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§ 1. Inledning
Relationen och samarbetet mellan Norrköpings kommun och Linköpings
universitet är betydande och angeläget för båda parter. Genom att arbeta
tillsammans ökar möjligheterna till utveckling och framåtskridande i både
kommunens och i universitetets verksamhet.
Samverkansarbetet innebär i praktiken utbyte av kunskap. Forskning och
utbildning stärks inom universitetet och kommunens arbete förbättras. Samarbetet
mellan kommunen och universitetet är också positivt för Norrköping som stad och
för Campus Norrköping som plats för utbildning och forskning.
För Norrköpings kommun är utbildningsperspektivet viktigt. För att möta dagens
och framtidens arbetsmarknad behöver den allmänna utbildningsnivån i
Norrköping öka. Universitetets etablering och verksamhet i Norrköping bidrar till
denna utveckling.
Universitetets verksamhet i Norrköping medför också utveckling av
arbetsmarknad och näringsliv i Norrköping, till exempel etableringen av företag,
både på kort och lång sikt.
För parterna är också frågan om ett starkt och livaktigt Campus Norrköping
viktig. För att Linköpings universitet ska fortsätta behålla sin position som
betydande och tilldragande lärosäte behöver parterna medvetet arbeta med just
utvecklingen av verksamheten och möjligheterna för universitetet att bedriva sin
verksamhet.
Norrköpings kommun och Linköpings universitet vill verka för att fler studenter
och forskare ska ha sin anknytning till Campus Norrköping. Ett sådant arbete
handlar exempelvis om att fortsätta utvecklingen av Campus Norrköping och att
utöka antalet utbildningsplatser och forskningsverksamhet. Även frågor som
handlar om attraktivitet är viktiga. Det finns flera områden där kommunen och
universitetet kan utveckla arbetet med att göra Norrköping attraktivt som
studieort. Det kan exempelvis handla om bostäder för studerande,
kommunikationer, arbetsmarknad efter studier, fritid och kultur, med mera.
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§ 2. Avtalets syfte
Detta avtal syftar till att Norrköpings kommun och Linköpings universitet ska
behålla och utveckla goda och långsiktiga relationer för kunskapsutveckling,
kunskapsuppbyggnad och utveckling av parternas verksamhet.
Samverkansavtalet ska stödja nuvarande och ny samverkan mellan parterna.
Samverkan ska vara till nytta för kommunens verksamhet och medborgare samt
för forskning, utbildning och innovation vid universitetet.
Parternas samverkan är långsiktig och är inte beroende av enskilda
verksamhetsformer eller nätverk.

§ 3. Målsättning
Samverkansavtalet ska på lång sikt bidra till utveckling av Norrköping, utveckling
av verksamheten i Norrköpings kommun, samt utveckling av Linköpings
universitets verksamhet i form av utbildning och forskning.
Norrköpings kommun och Linköpings universitet vill öka antalet studerande vid
Campus Norrköping.
Norrköpings kommun och Linköpings universitet vill stärka Campus Norrköpings
position som plats för utbildning och forskning.

§ 4. Avtalets omfattning
Avtalet omfattar hela kommunens organisation, det vill säga nämnder och
förvaltningar, inklusive de kommunala bolagen och kommunalförbunden.
Avtalet omfattar hela Linköpings universitets organisation.
Flera av kommunens förvaltningar och verksamheter arbetar självständigt med
Linköpings universitet och andra parter i olika forsknings- och utvecklingsarbeten
och i projekt. Detta arbete ska även framöver fortsätta.

§ 5. Områden för samverkan
Linköpings universitet och Norrköpings kommun avser att arbeta tillsammans för
att långsiktigt stärka och utveckla samverkan inom utvalda områden.
Ett övergripande perspektiv i arbetet ska vara att stärka varandras attraktivitet
genom att exempelvis arbeta tillsammans med kommunikation och synbarhet,
såväl lokalt som internationellt.
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Inom alla utpekade samverkansområden ska resultat sökas som övergripande
bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom framgångsrik tillämpning av
forskning och utbildning i syfte att åstadkomma sociala, ekonomiska,
miljömässiga eller kulturella effekter baserade på kunskap.
Samverkansområden
Linköpings universitet och Norrköpings kommun ska samverka inom följande tre
huvudområden:
Bildning
Parterna ska verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom
exempelvis kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang.
Hållbar tillväxt
Parterna ska verka för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar
tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling. I detta arbete ingår innovations- och
entreprenörskapsarbete och näringslivsfrämjande åtgärder.
Välfärd
Parterna ska verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, så som
hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, migration och integration.
Även frågor om demokrati och det aktiva samhällsengagemanget omfattas.

§ 6. Formerna för samverkan
I arbetet med att upprätthålla och utveckla samverkan inom avtalets ram kan flera
arbetssätt och metoder användas inom respektive samverkansorgan. Exempel på
aktiviteter är gemensamma kommunikationsinsatser, hearings, seminarier och
workshops.
Lyskraft
Parternas samverkan under begreppet Lyskraft ska fortsätta och främst avse
aktiviteter så som studentarbeten, studentuppdrag och praktik.
För båda parter bidrar denna samverkan till kunskapsutbyte, attraktivitet och
verksamhetsutveckling.
Omvärldsbevakning och kommunikation av samverkansarbetet
Omvärldsbevakning och deltagande i samverkansaktiviteter i och utanför
regionen, nationellt och internationellt, ger erfarenhetsutbyte, nya infallsvinklar
och möjligheter att inhämta lyckade exempel och lärdomar.
Kommunikation av samverkansarbetet är viktigt och ska prioriteras.
Kommunikationsarbetet ska vara strategiskt och ske i samverkan mellan parterna.
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Delaktighet i forskning och utveckling
I samverkansarbetet kan forskare från Linköpings universitet involveras i
utvecklingsprojekt i kommunen och tjänstepersoner från kommunen kan
involveras i forskning inom universitetet.
Kommundoktorander
Det framgångsrika arbetet med kommundoktorander och kommunlicentiander ska
fortsätta.

§ 7. Organisation och styrning

SAMVERKANSRÅD

SAMVERKANSGRUPP

SAMVERKANSOMRÅDE: VÄLFÄRD

SAMVERKANSOMRÅDE: HÅLLBAR
TILLVÄXT

SAMVERKANSOMRÅDE: BILDNING

Samverkansråd
Linköpings universitets ledning och kommunens ledning möts en gång per år i ett
samverkansråd.
Samverkansrådet behandlar övergripande strategiska frågor som rör parternas
samverkan, beslutar om fokusområden, målområden och särskilda uppdrag till
samverkansorganisationen samt skapar i övrigt goda förutsättningar för fördjupad
samverkan.
Samverkansrådet beslutar om en årlig handlingsplan för övergripande strategiska
frågor om hur parterna samverkar. Handlingsplanen ska beskriva verksamhetens
fokus inom samverkansområdena och bidraget till en hållbar samhällsutveckling.
Rådet följer regelbundet upp samarbetet och informerar varandra om beslut och
initiativ som påverkar samverkan.
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Rådsmötena förbereds av samverkansgruppen och representeras av campusråd
och förvaltningschef.
I rådet ingår från Linköpings universitet rektor, vice rektor för samverkan,
samverkansdirektör och campusråd.
Från Norrköpings kommun ingår kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommundirektören och
förvaltningschef från kommunstyrelsens kontor.
Årsvis växlande ordförandeskap.
Vid behov kan fler funktioner ingå i samverkansrådet.
Samverkansgrupp
Samverkansgruppen koordinerar och leder samverkansfrågorna på en strategisk
nivå och utgör kontaktnod för den samverkan som avtalet omfattar.
Samverkansgruppen ansvarar för att utse samverkanssamordnare från respektive
part inom samverkansområdena.
Samverkansgruppen ansvarar för att arrangera ett årligt seminarium för att ge
parterna en möjlighet att presentera verksamheten samt för att initiera nya
aktiviteter, utbyta tankar och idéer. Det årliga seminariet ska företrädesvis hållas i
samband med ett samverkansrådsmöte.
Samverkansgruppen ska varje vår upprätta en årsrapport som beskriver samverkan
under det föregående året. Rapporten ska innehålla resultat och exempel på
samverkansarbetet. Rapporten ska ligga till grund för parternas årliga och
gemensamma avstämning.
Samverkansgruppen möts 4-8 gånger per år. Mötena förbereds av
koordinatorerna.
Årsvis växlande ordförandeskap.
I samverkansgruppen ingår från LiU: campusråd, koordinator, kommunikatör,
studentrepresentanter från kårerna Concensus, STUFF, LinTek.
Från Norrköpings kommun ingår: förvaltningschef från kommunstyrelsens kontor,
koordinator, kommunikatör.
Vid behov kan fler funktioner från parternas organisationer och verksamheter ingå
i samverkansgruppen, så som samverkanssamordnare och centrumbildningar.
Samverkansområden
Det åligger vidare parterna att utse ansvariga samverkanssamordnare inom
samverkansområdena. Samordnarna utser tillsammans med koordinatorerna
deltagare inom respektive områdesgruppering och tar fram en handlingsplan för
respektive samverkansområde.
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Områdesgrupperingarna ska arbeta med de uppdrag och aktiviteter samverkansråd
eller samverkansgrupp definierar.
Deltagare i områdesgrupperingarna kan vara anställda inom parternas
organisationer, forskare, studentrepresentanter, förtroendevalda, andra relevanta
organ, med flera.

§ 8. Samarbetsprojekt under detta samverkansavtal
Båda samverkansparter ska verka för nya samarbetsprojekt.
Villkoren för samarbetsprojekt ska överenskommas genom särskilt separat avtal
där så behövs. Sådant avtal ska bland annat reglera projektets finansiering,
ägande- och nyttjanderättsfrågor, rätt till publicering av resultat, eventuella
grunder för sekretess och annat som kan vara relevant i det enskilda fallet.
Viktigt att notera avseende reglering av äganderätt är att lärare vid
universitet/högskola omfattas av det så kallade lärarundantaget och avseende
sekretessregleringar att båda parter omfattas av offentlighetsprincipen.
Parterna är därtill överens om att utgångspunkten vid forskningssamverkan ska
vara att äganderätt tillfaller den part som genererat dem och att snabb spridning av
resultat, normalt genom akademisk publicering, är en grundförutsättning.

§ 9. Ekonomi
Under avtalets giltighetstid ska kommunen och universitetet årligen bidra med
150 000 kronor vardera till samverkansarbetet.
Medlen ska användas till initiativ och aktiviteter inom samverkansområdena.
Samverkansgruppen beslutar om hur medlen ska användas.
Ekonomin administreras och redovisas av Norrköpings kommun.

§ 10. Förändringar och tillägg
Förändringar och tillägg av detta samverkansavtal ska göras skriftligt och
godkännas av båda parter.

§ 11. Avtalets giltighetstid
Detta samverkansavtal träder i kraft när båda parter skrivit under avtalet, och ska
gälla under fyra år med möjlighet till revision och eller förlängning efter beslut av
samverkansrådet för fyra år i taget.
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Båda parter har rätt att avsluta samverkansavtalet om aktiviteterna som utförs
väsentligen avviker från det samarbetssätt som överenskommits genom detta
avtal.
För det fall någon part vill avsluta avtalet, ska denna part underrätta den andra
parten skriftligen, senast sex månader innan avtalstidens utgång.
Detta samverkansavtal har upprättats i två exemplar, varav båda parter har fått
varsitt exemplar.
Norrköping 2017-02-02

______________________
Lars Stjernkvist
kommunstyrelsens ordförande
Norrköpings kommun

__________________
Helen Dannetun
rektor
Linköpings universitet
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