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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Lise-Lotte Wallberg-Järvinen

2017-04-25

Dnr KS 2016-962

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings
kommun och Linköpings universitet- perioden 2017-2018
Förslag till beslut
1. Förslaget till handlingsplanen för samverkan 2017-2018 godkänns.
2. Handlingsplanen följs upp på samverkansråd i enlighet med
samverkansavtalet.

Ärende
Linköpings kommun och Linköpings universitet har sedan många år tillbaka ett
omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. Parterna tecknade 2016-1128 ett övergripande samverkansavtal för att stärka och utveckla sina goda och
långsiktiga relationer och för att förtydliga organisationen och formerna för
samverkan.
I anslutning till tecknandet av samverkansavtalet gavs
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Linköpings
universitet utarbeta en handlingsplan för perioden 2017-2018.
Ett förslag till handlingsplan har tagits fram där strategiskt utvalda aktiviteter
lyfts upp inom vart och ett av de områden som man enligt avtalet valt att
samverka inom Attraktivitet, Bildning, Hållbar tillväxt och Välfärd.
Aktiviteterna är klart förankrade i respektive organisation och strategiskt
placerade sammanhållande aktörer i respektive organisation har utsetts med
särskilt ansvar att följa aktiviteterna i enlighet med handlingsplanens
intentioner.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till handlingsplan för perioden
2017-2018.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
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Bakgrund
Linköpings kommun och Linköpings universitet har sedan många år tillbaka ett
omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. Parterna tecknade 2016-1128 ett övergripande samverkansavtal för att stärka och utveckla sina goda och
långsiktiga relationer och för att 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 samt därutöver främja tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan
olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.
I anslutning till tecknandet av samverkansavtalet gavs
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Linköpings
universitet utarbeta en handlingsplan för perioden 2017-2018.
För vart och ett av de områden som man enligt avtalet valt att samverka inom
Attraktivitet, Bildning, Hållbar tillväxt och Välfärd lyftes strategiskt
utvalda aktiviteter upp i handlingsplanen för åren 2017-2018 upp till beslut i
kring. Aktiviteterna är klart förankrade i respektive organisation och strategiskt
placerade sammanhållande aktörer i respektive organisation har utsetts med
särskilt ansvar för att de strategiskt utvalda aktiviteterna i enlighet med
handlingsplanens intentioner.
Ekonomiska konsekvenser
Varje part har att bidra med personresurser och finansiella resurser där så är
aktuellt.
Kommunala mål
Samverkan med Linköpings universitet inom ramen för samverkansavtalet och
därmed dess handlingsplan ska bidra till att uppfylla följande mål för perioden
2015-2018:
2. En kommun med ett växande näringsliv
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
5. En ekologiskt hållbar kommun.
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt.
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Jämställdhet
Handlingsplanen bedöms i sin utformning inte ha någon påverkan på
jämställdhet mellan kvinnor och män. Respektive överenskommen
samverkanssatsning eller projekt kan ha det. Jämställdhetsperspektivet ska då
hanteras i respektive satsnings underlag eller genomförande.
Uppföljning och utvärdering
Möten mellan Linköpings kommun och universitetsledningen sker formellt två
gånger per år i vad som benämns som samverkansråd. Vid dessa möten ska
samverkan kontinuerligt utvärderas och handlingsplanen som är ett levande
dokument, stämmas av.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Lise-Lotte W Järvinen

