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1) Bakgrund
Linköpings kommuns vision är att vara en kommun där idéer blir verklighet. Samverkan med universitet och högskolor generellt motiveras i
enlighet med ”Strategi för samverkan med universitet och högskolor”. För kommunen ger samarbetet med Linköpings universitet (LiU)
möjligheter att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten, stärka utvecklingen och tillväxten i kommunen och regionen samt öka
kommunens kompetens- och rekryteringsbas.
LiUs vision är att vara ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas. Utbildning och forskning är nära
sammanlänkat och genom att blanda spetskompetens inom många forskningsfält och utbildningsprogram med ett brett tvärvetenskapligt
tillämpningsområde, kan LiU erbjuda unika möjligheter till samarbeten. Linköpings kommun och Linköpings universitet har sedan många år
tillbaka ett omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. Med ett samverkansavtal tecknat 2016-11-28 avser parterna att stärka och utveckla
sina goda och långsiktiga relationer samt förtydliga organisationen och formerna för samverkan. Samverkan ska vara till nytta för såväl
Linköpings kommuns verksamhet som för forskning, utbildning och nyttiggörande/innovation vid Linköpings universitet. Samverkansavtalet ska
därutöver främja tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.
Linköpings kommun och Linköpings universitet avser att arbeta tillsammans i ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt stärka och utveckla
samverkan inom följande utvalda områden:
Attraktivitet-Verka för att stärka varandras attraktivitet genom t.ex. gemensam marknadsföring och synbarhet, såväl lokalt som internationellt.
Bildning-Verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom t.ex. kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang.
Hållbar tillväxt-Verka för att stärka regionens konkurrenskraft genom ett aktivt engagemang i samverkan mellan näringsliv och universitet samt
ett fokuserat innovations- och entreprenörskapsarbete.
Välfärd-Verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, demokratin och det aktiva samhällsengagemanget.

4) Prioriterade områden i handlingsplan för samverkan 2017-2018
Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar utifrån uppgiften att främja hållbar tillväxt i Sverige. Dessa bygger på att Sverige i flera
avseenden har goda förutsättningar att vara i framkant när det gäller innovativa lösningar. Dessa är ”Hållbara attraktiva städer”, ” Framtidens
hälsa och sjukvård”, ” Konkurrenskraftig produktion” och ”Informationssamhället”.
Stora globala utmaningar är bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi, men också till social trygghet och delaktighet, god
hälsa och utbildning. Efterfrågan på hållbara lösningar ökar. Konsumentkrav och producentansvar på till exempel miljö‐ och uthållighetsaspekter
innebär att efterfrågan på nya lösningar, nya kompetenser och teknologier växer. Samhällsutmaningar har därför blivit en allt starkare drivkraft
för nya lösningar och därigenom också nya affärsmöjligheter.
Linköpings kommuns och Linköpings universitets utvalda områden för samverkan ligger i samklang med av Vinnova identifierade
samhällsutmaningar.
Med tecknat samverkansavtal avser parterna att stärka och utveckla sina goda och långsiktiga relationer samt förtydliga organisationen och
formerna för samverkan. Samverkan ska vara till nytta för såväl regionens utveckling som Linköpings kommuns verksamhet samt för forskning,
utbildning och nyttiggörande/innovation vid Linköpings universitet.
Enligt avtalet ska därutöver främjas tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.
För perioden 2017-2018 lyfts, Internationalisering och samverkansmiljöer, Skolsamverkan, Smart Society och tillväxtfrämjande
samverkan och Integration, fram som gemensamma prioriterade områden.

Attraktivitet
Internationalisering och samverkansmiljöer
Kommunens mål och LiU-s policyskrivningar.
Linköpings kommun ska vara en framträdande aktör regionalt, nationellt och internationellt och driva frågor för kommuninvånarnas bästa.
Linköping ska vara en kommun med bra arbetsvillkor. KF 2015-2018.
LiU-s kunskap ska vara efterfrågad för bildning- i samhällsdebatten, i policyskapande aktiviteter och i andra offentliga sammanhang. LiU:s
kunskap ska leda till innovation och nya företag samt stärkt konkurrenskraft in företag och organisationer. LiU Samverkanspolicy.
Övriga förutsättningar för området.
Internationalisering innebär anpassning till, förståelse för och samarbete mellan flera nationer, städer och regioner. Den ökade
internationaliseringen och det svenska EU-medlemskapet skapar nya förutsättningar för internationell samverkan.
De flesta verksamheter inom Linköpings kommun är engagerade i internationella utbyten i Europa och i övriga världen. Det kan handla om att
delta i utvecklingsprojekt finansierade genom EU, ta emot internationella besök, besöka andra städer och regioner för kunskapsuppbyggnad och
erfarenhetsutbyte för att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder. Linköpings kommuns prioritering i internationellt utbyte är profilering,
omvärldsbevakning och påverkan samt verksamhets- och kompetensutveckling.
Universitet och högskolor ska enligt regleringsbrev bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja den grundläggande – högskoleoch forskarutbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Linköpings kommun, Linköpings
universitet och det lokala näringslivet samverkar i internationella sammanhang för att tillse att i förlängningen det i kommunen kan erbjudas
attraktiva miljöer att bo och leva i, goda sociala villkor och samhällsservice som lockar studenter och forskare att söka sig till och etablera sig i kommunen.

Linköpings kommun och Linköpings universitet är var för sig och tillsammans intresserade av att erbjuda en så attraktiv studie-, forsknings-,
arbets- och utvecklingsmiljö som möjligt i Linköping. Insatser ska göras för att stärka samverkansmiljöer för ökad attraktivitet.
Sammanhållande aktörer i Linköpings kommun/ Linköping universitet
Lise-Lotte W Järvinen, LK, Jan Axelsson, Karin Ström Lehander, LiU

Område

Prioriterade områden
2017-2018

Aktiviteter

Hur

När

Ansvar

Resurser

Indikatorer/
Uppföljning
Utvärdering

Attraktivitet

Internationalisering

EUniverCities

LK, LiU och Norrköpings
kommun deltar i
EUniverCities, ett europiskt
nätverk där ett femtontal
medelstora europeiska städer
med universitet samverkar till
gagn för hållbar tillväxt och
utveckling.

2017-2019

Lise-Lotte
Järvinen/ Jan
Axelsson, Karin
Ström Lehander,
LiU

Varje
organisation
finansierar sin
egen
medverkan

Deltagande i
nätverks-möten
2 gr/år.
Avstämning i
anslutning till
avtals-periodens
slut.

Attraktivitet

Internationalisering

Guangzhouforskningscentrum

LK och LiU i samverkan vid
etablering av gemensamt
forskningscentrum LiU och
Guangzhou universitet.

2016-2017

Kerstin
Reimstad, LK/
Maria
Engelmark, LiU

Varje
organisation
finansierar sin
egen
medverkan

Avstämning/
uppföljning på
kontinuerlig
basis.

Attraktivitet

Samverkansmiljöer

Helix Academy

2017-2018

Joakim
Kärnborg, LK
Henrik Kock,
LiU

Varje
organisation
finansierar sin
egen
medverkan

Avstämning/
uppföljning på
kontinuerlig
basis.

Attraktivitet

Samverkansmiljöer

Studentmedarbetare

Helix Academy är en
infrastruktur som ska främja
samverkan och
kunskapsuppbyggnad. LK och
LiU ska använda miljön
aktivt.
Studentmedarbetaruppdraget
ska underlätta övergången
från studier till arbete och
etableringen på
arbetsmarknaden. Detta
samtidigt som kommunerna
och de kommunala bolagen
tillförs nya kunskaper och
perspektiv för att utveckla
moderna välfärdstjänster och
förbättra den kommunala
servicen.

2017-2018

Faiz Jaber, LK,
Karin StrömLehander, LiU

Varje
organisation
finansierar sin
egen
medverkan

Avstämning/
uppföljning på
kontinuerlig
basis.

Bildning
Skolsamverkan
Kommunens mål och LiU-s policyskrivningar.
Alla barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Kommunen ska verka för att utjämna
uppväxtvillkoren för barn och ungdomar och ge möjlighet till en trygg miljö från förskola till gymnasium. I Linköping ska det finnas en
mångfald av pedagogiska inriktningar och utbildningsutbud. Skolan ska fungera som en mötesplats för personer med olika bakgrunder och
erfarenheter. Linköpings kommun ska ha en nära och strukturerad samverkan med universitetet i syfte att höja kunskapsresultaten. KF 20152018.
LiU-s kunskap ska vara efterfrågad för bildning- i samhällsdebatten, i policyskapande aktiviteter och i andra offentliga sammanhang. LiU
Samverkanspolicy.
Övriga förutsättningar för området skolsamverkan
I skollagen 5 § slås fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Sammanhållande aktörer i Linköpings kommun/ Linköping universitet
Elisabeth Stärner, LK, Therese Örnberg Berglund, LiU

Område

Prioriterade
områden 20172018

Aktiviteter

Hur

När

Ansvar

Resurser

Indikatorer/
Uppföljning
Utvärdering

Bildning

Skolsamverkan

Lokal
skolkommission

Tillsammans med
Linköpings universitet
identifiera och dra nytta
av relevant forskning i
förhållande till
kommunala nämnders
ansvarsområden

Start vt-17

Elisabeth
Stärner
LK/Jörgen
Nissen LiU

Finansieras
inom
befintlig ram

Uppföljning
sker löpande

Bildning

Skolsamverkan

Östsvenskt
matematikdidaktikcentrum

Sammanställning av
forskningsmaterialforskningsrapport tas
fram

Läsåret
Elisabeth
16/17 samt Fridhällht-17
Emilsson LK/
Margareta
Engvall, LiU

LiU,
Norrköpings
kommun,
Linköpings
kommun

Utvärdering
ht -17,
spridningskonferens vt18.

Bildning

Skolsamverkan

Datalogiskt tänkande
(Gemensamt
Vinnova-projekt
LiU,LK)

Samverkan med
Instutionen för
Datavetenskap (IDA), 4
moduler genomförs

Läsåret
16/17

Medel från
Vinnova

Utvärdering
genomförs vt17

Bildning

Skolsamverkan

Lärande för hållbar
utveckling

Förskolor och
grundskolor utvecklar
sina kunskaper om
hållbar utveckling

Läsåret
Ann-Sofi
16/17 samt Johansson
ht-17
LK/ Anders
Jidesjö LiU

Särskilt
avsatt medel
från barn-och
ungdomsnämnden

SpridningsKonferens ht17,
utvärdering
vt-18

Stefan
Elmström
LK/
Fredrik
Heintz LiU

Hållbar tillväxt
Smart Society och tillväxtfrämjande samverkan
Kommunens mål och LiU-s policyskrivningar.
Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag. Linköping
ska ligga i framkant för gröna lösningar på klimatutmaningarna och i utvecklingen av miljöteknik. En ekonomiskt hållbar kommun. KF 20152018.
LiU-s kunskap ska leda till innovation och nya företag samt stärkt konkurrenskraft i företag och organisationer. LiU Samverkanspolicy.
Övriga förutsättningar för området smart society och tillväxtfrämjande samverkan
Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitalisering och ny teknik är motorer i utvecklingen, även
om ny teknik ofta får genomslag först när andra förutsättningar i samhället möjliggör det. Vår tids samhällsutveckling drivs utöver
digitaliseringen av ett antal genomgripande samhällstrender såsom ökad globalisering, accelererande urbanisering, växande kunskapssamhälle,
starkare individualisering samt större mångfald och pluralism. Det här innebär att vi nu står inför en digital transformation som kommer att
förändra nästan allting: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra.
För Linköping kommun och de kommunala bolagen är det ett naturligt steg i den digitala utvecklingen att förstärka samarbetet mot ett mer
uppkopplat, inkopplat, sammankopplat och därmed hållbart Linköping.
Linköpings universitet har i sitt budgetunderlag till regeringen för perioden 2018-2019 förslagit en tidigareläggning av ett ”Forskningscentrum
för framtidens teknik för digitalisering”. En satsning som aviserats, men tidigare planerats först 2020. Satsningen tillsammans med den plattform
för ”Smart Society” som planeras tillsammans med regionen och flera kommuner utgör en bra grund för aktiv samverkan för framtidens
välfärdstjänster.
Sammanhållande aktörer i Linköpings kommun/ Linköping universitet
Joakim Kärnborg, LK, Jan Axelsson, LiU

Område

Prioriterade områden
2017-2018

Aktiviteter

Hur

När
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Indikatorer/
Uppföljning
Utvärdering

Hållbar tillväxt

Smart Society

Vallastaden Expo.

Pågår

Maria Hultkvist
Vallastaden/
Kosta
Economou, LiU

Avstämning/
uppföljning på
kontinuerlig
basis.

Utvärdering sker
efter avslutat
event

Hållbar tillväxt

Smart Society

East Sweden Hack

På rekordtid har 40 aktörer
byggt 1000 bostäder och
skapat en tät, grön och
blandad stadsdel vimlande av
arkitektoniska grepp och
innovativa lösningar.
Har varit en årlig helghändelse för programmerare
och tekniskt intresserade. East
Sweden Hack ska vara en
öppen innovationsverkstad för
stadens invånare.

Pågår
planering
inför ESH,
8-10/9 2017

Anna Broeders,
MSP/ Jan
Axelsson, LiU

Utvärdering sker
efter avslutat
event

Hållbar tillväxt

Smart Society

Digitaliseringsmyndighet

Löpande
påverkansarbete pågår

Joakim
Kärnborg, LK
Jan Axelsson,
LiU

Hållbar tillväxt

Tillväxtfrämjande
samverkan

East Sweden Business
Region

Linköpings kommun och
Linköpings universitet
tillsammans med Region
Östergötland uppvaktar
regeringen kring etablering av
en ny myndighet i Linköping
En regional satsning för att
stödja företagare i rätt
riktning inom
affärsutveckling, finansiering,
innovation, företagsetablering
eller annat som främjar dess
verksamhet och regionens
tillväxt.

Partners och
sponsorer ex.
Link/ Norrk.
LiU, Östgöta
Trafiken,
Cybercom,
Gaja
Egen tid och
finansiering

Pågår

Pia Carlgren, LK
Johan
Liliecreutz, LiU
Holding
Jan Axelsson,
LiU

Egen
finansiering

Löpande
uppföljning via
nyhetsbrev

Löpande
uppföljning

Välfärd
Integration
Kommunens mål och LiU-s policyskrivningar.
Skolan ska fungera som en mötesplats för personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Linköpings kommun ska ha en nära och strukturerad
samverkan med universitetet i syfte att höja kunskapsresultaten. KF 2015-2018.
LiU:s kunskap ska bidra till välfärdens utveckling i olika samhällssektorer. LiU Samverkanspolicy.
Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar under 2015 fattade LiUs rektor beslut om att universitetet aktivt ska arbeta för att möjliggöra
nyanländas etablering i det svenska samhället och ta tillvara den potential som nyanlända människor har. Rektors beslut Dnr 2015-02067).
Särskilt fokus ligger på LiU:s roller som utbildningsanordnare, arbetsgivare, studentengagemanget och samverkansuppdraget.
LiU:s arbete med lika villkor bidrar till och skapar förutsättningar för LiUs strategiska målsättningar. LiU:s strategi och handlingsplan för lika
villkor 2017
Övriga förutsättningar för området integration
Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar under 2015 fattade LiU:s rektor beslut om att universitetet aktivt ska arbeta för att möjliggöra
nyanländas etablering i det svenska samhället och ta tillvara den potential som nyanlända människor har (Dnr 2015-02067). Särskilt fokus ligger
på LiU:s roller som utbildningsanordnare, arbetsgivare, studentengagemanget och samverkansuppdraget. Att synliggöra universitetets såväl
ordinarie utbildningsutbud som kompletteringsutbildningar, snabbspår och korta vägen ökar förutsättningarna för integration är viktigt. Ideellt
engagemang har varit en viktig kraft gällande tidiga insatser. Som arbetsgivare kan LiU driva kunskapshöjande insatser kring teman som
migration och integration där LiU bedriver forskning samt utforska möjligheter till nya och lokalt förankrade forskningsprojekt.
Kommunen har en särskild samordnarfunktion gällande integration och flyktingmottagning. Uppdraget innefattar samverkan med såväl det civila
samhället som fastighetsägare och externa myndigheter, där LiU är en viktig samverkanspart.
Sammanhållande aktörer i Linköpings kommun/ Linköping universitet
Peder Ellison, LK, Veronica Brodén-Gyberg, LiU

Område

Prioriterade
områden

Aktiviteter

Hur

När

Ansvar

Välfärd

Integration

Tydliggöra LiU:s
utbildningsutbud gentemot
nyanlända akademiker.

Välfärd

Integration

Kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte med
fokus på migration och
integration

Välfärd

Integration

Samverkan gällande tidiga
insatser för asylsökande
och nyanlända.

Genom satsningar såsom Korta
vägen, snabbspår,
kompletteringsutbildningar och
ordinarie utbud. Stärka
erfarenhets- och kunskapsutbyte
mellan studievägledare i länet
med utgångspunkt i befintliga
nätverk.
Genom seminarier och
föreläsningar i samarbete med
lokala aktörer. Utforska
möjligheter till nya lokalt
förankrade forskningsprojekt
och forskningsansökningar. En
gemensam workshop ht17.
Genom samarbete med
studentkårer (se
gemenskapstorget m.fl.),
studiebesök och möjlighet att
tillhandahålla mötesplatser på
olika sätt.

löpande Studievägledning
LiU,
Folkuniversitetet,
Spetsa,
Linköpings
kommun
löpande LiU i dialog
med
Linköpings
kommun
och andra
lokala
aktörer
löpande Samordningsansvar LiU
och
Linköpings
kommun

Resurser

Indikatorer/
Uppföljning
Utvärdering

Finansieras
inom
befintlig
ram

Utvärderas
inom ramen
för både LK:s
och LiU:s
verksamhet

Finansieras
gemensamt

Utvärderas
inom ramen
för både LK:s
och LiU:s
verksamhet.

Finansieras
inom
befintlig
ram.
Gemensam
finansiering vid
behov

Utvärderas
inom ramen
för både LK:s
och LiU:s
verksamhet

