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Skolsamverkansavtal
Parter
Linköpings kommun och Linköpings universitet, området Utbildningsvetenskap

Bakgrund och syfte
Under en tid har det funnits flera pågående initiativ om samverkan mellan
Linköpings universitet (LiU) och skolhuvudmän i regionen. Parterna har nu för
avsikt att systematisera och formalisera samarbetet genom samarbetsavtal som ger
intresserade skolhuvudmän i regionen möjlighet att ansluta sig till samarbetet.
Syftet med avtalet är samarbetet ska ske på ett strukturerat sätt som skapar
kontinuitet i samverkansarbetet. Syftet är även att uppmuntra till engagemang från
de olika parterna och underlätta regionalt samarbete samt ge en ökad ömsesidig
stabilitet åt den gemensamma samverkan.

Verksamhet
Verksamheten styrs av parternas behov av fördjupat samarbete främst inom
områden som skolutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling,
utbildningsvetenskaplig forskning, lärarutbildning och VFU vid LiU, men också
exempelvis insatser för ökade övergångstal till högre studier samt aktiviteter riktade
till skolelever. Inom ramen för avtalet kommer parterna överens om vilka
aktiviteter som ska ingå.

Generella åtaganden och ansvar
Parterna har kommit överens om att lojalt samverka inom ramen för projektet och
bidra i arbetet genom informationsutbyte, handledning, utbildning,
forskningsinsatser eller annat arbete eller genom att bidra med medel.

Organisation och styrning
En ledningsstämma med en representant per deltagande kommun och tre
representanter från LiU fastställer verksamhetsplan, budget och
verksamhetsberättelse. Ledningsstämman hålls i samband med regionala
skolchefsnätverkets första möte varje år. 80% av medverkande parter ska närvara
för att ledningsstämman ska vara beslutsför. Alla representanter i ledningsstämman
har varsin röst, och vi tillämpar majoritetsbeslut.
Datum för ledningsstämman beslutas ca 3 månader i förväg, och kallelse och
handlingar distribueras 2 veckor innan mötet. Protokoll skickas senast 1 vecka efter
mötet.
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Inledningsvis samordnas samarbetet av LiU Skolsamverkan, och LiU
Skolsamverkansråd är arbetsutskott. 1 Övriga arbetsgrupper utses efter behov.

Ekonomiska åtaganden
Kommunerna erlägger årligen avgift motsvarande 0,75 kr per kommuninvånare och
LiU finansierar med motsvarande summa i form av arbetsinsatser. Därtill
tillkommer möjlighet att teckna tilläggsavtal gällande särskilda insatser som då
kräver egen finansiering.
Parterna är överens om att inleda samarbetet på denna nivå men också om att en
långsiktig ambition är att fördjupa samarbetets volym och finansiering (se nedan
under rubrik ”Utvärdering”). Ett centralt utvecklingsområde är praktiknära
forskning.

Avtalets giltighetstid och förtida upphörande
Avtalet gäller perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2021. Parterna har
var för sig rätt att säga upp avtalet. Avtalet kan sägas upp skriftligt minst tre
månader före respektive års utgång och part har rätt att frånträda samarbetet per
den 1 januari varje år under förutsättning att Parten sagt upp överenskommelsen
senast tre månader tidigare.
Det åligger frånträdande Part att fullgöra samtliga sina förpliktelser som enligt
Projektplanen löper under uppsägningstiden.
En Part som i förtid avbryter sitt deltagande i projektet ska tillse att utträdandets inverkan på övriga Parters fortsatta deltagande i projektet begränsas i möjligaste
mån.
Om förutsättningarna för projektet väsentligen ändras kan Parterna överenskomma
om att detta Avtal ska upphöra. Om så sker har Part rätt att i den mån
gemensamma medel finns tillgängliga vid tidpunkten för Avtalets upphörande utfå
skälig ersättning för utfört arbete samt styrkta nödvändiga avvecklingskostnader.
Det åligger projektgruppen att upprätta en avvecklingsplan innan beslut om förtida
upphörande fattas.

LiU Skolsamverkan är Linköpings universitets samordnande plattform för samverkan
med skolhuvudmännen i regionen. LiU Skolsamverkansråd är ett rådgivande organ
bestående av representanter från LiU och utbildningsdirektörer (motsvarande) från fyra
kommuner i regionen.
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Nytillkommande part
Ny Parts inträde i projektet förutsätter LiU:s skriftliga överenskommelse därom
med den tillkommande Parten, med reglering av vilka rättigheter och skyldigheter
som ska gälla för sådan tillkommande Part.

Tvist
Tvist med anledning av denna Överenskommelse skall i första hand lösas genom
förhandling parterna emellan. Om meningsmotsättningar uppstår som inte kan
lösas av personer på operativ nivå får berörd part påkalla att förhandlingar på
ledningsnivå inleds mellan parterna. I andra hand löses tvist genom medling enligt
Östsvenska Handelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande.

Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga och undertecknade av
behöriga företrädare från samtliga parter för att vara gällande.

Utvärdering
Tre månader innan avtalet löper ut utvärderas samarbetet av respektive part och
gemensamt. Utvärderingen ska ligga till grund för parternas ställningstagande till
fortsatt avtal och dess omfattning.

Kontaktpersoner
Kontaktperson vid Linköpings kommun är:
Tor Andersson, Biträdande utbildningsdirektör
Kontaktperson vid Linköpings universitet är:
Therese Örnberg Berglund, Föreståndare för LiU Skolsamverkan
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Denna Överenskommelse har upprättats i Antal (2) likalydande originalexemplar
varav parterna tagit var sitt.

Linköpings kommun

Linköpings universitet

Ort och datum

Ort och datum

Linköping, 2019-11-14

Signatur behörig företrädare

Signatur behörig företrädare

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Helen Dannetun
Rektor

