UPPSALA UNIVERSITET & UPPSALA KOMMUN
Avtal – strategiskt partnerskap 2022–2024
Uppsala universitet och Uppsala kommun har en lång tradition
av samarbete och samverkan. Det strategiska partnerskapet
mellan Uppsala universitetet och Uppsala kommun bygger på
gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner.
Partnerskapet ska bidra till att utveckla universitetets vitalitet,
Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Det ska
stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan
parterna.
Med detta avtal bygger Uppsala universitet och Uppsala
kommun vidare på den avsiktsförklaring om strategiskt
partnerskap som undertecknades 2016 och som förnyades 2019,
och vars syfte var att upprätta och utveckla långsiktiga relationer
för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad mellan
parterna.
Bakgrund
Uppsala universitet och Uppsala kommun samverkar redan i dag
på många områden, exempelvis inom Uppsala Health Summit,
Världsklass Uppsala och STUNS. Den typen av existerande
multilaterala samarbeten påverkas inte av detta avtal. Däremot
kan partnerskapet ligga till grund för nya samarbeten mellan
universitetet och kommunen där ytterligare parter ingår.
Större bilaterala samarbeten mellan Uppsala universitet och
Uppsala kommun, exempelvis kring Linneanska trädgårdarna och
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), regleras i separata
överenskommelser. Dock sker alltid ett fortlöpande
informationsutbyte i alla frågor som är universitetets och
kommunens gemensamma angelägenheter.

Mål
Det strategiska partnerskapet bidrar till att Uppsala universitet
och Uppsala kommun förstärker sina positioner, var för sig och
gemensamt, genom ökad samverkan.
Inriktning
Uppsala universitet och Uppsala kommun ser ett ömsesidigt
intresse i att Uppsala fortsätter utvecklas till en modern, trygg
och attraktiv livsmiljö med innovativa och kunskapsbaserade
lösningar. Parternas intressen sammanfaller i målen om Uppsala
som en långsiktigt hållbar stad, dynamiken stad-omland
inbegripen.
Uppsala kommun beräknas växa med uppemot 100 000 invånare
under de närmaste decennierna. Tiotusentals bostäder ska byggas
och betydande infrastrukturinvesteringar göras. Kommunens mål
är att vara fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050.
Därutöver har kommunen ambitiösa mål när det gäller social och
ekonomisk hållbarhet. Stora utmaningar finns inom till exempel
klimatanpassning, trygghet, integration, kompetensförsörjning,
transporter, energi, digitalisering och livsmedel.
Uppsala universitet är ett internationellt ledande
forskningsuniversitet som attraherar forskare och lärare från hela
världen. Målet är att ytterligare stärka denna position.
Tvärvetenskaplig och sektorsövergripande forskning skapar
förutsättningar för nära samverkan mellan universitetet och det
omgivande samhället. Uppsala universitet har därför stor
potential att skapa värden för sina samarbetspartner och ta sig an
samhällsutmaningar i nära samarbete med dem. Dessutom
arbetar universitetet långsiktigt med att säkerställa nödvändig
infrastruktur och ändamålsenliga verksamhetslokaler för sina
egna behov.
Under avtalsperioden 2019–2021 hade det strategiska
partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun
hållbart samhällsbyggande som särskilt fokusområde.
Utmaningarna inom detta område är fortsatt stora och till stor
del gemensamma. Särskilt fokusområde för avtalsperioden 2022–
2024 breddas till hållbar samhällsutveckling. Utöver

forskningssamarbeten kan frågor om utbildning, personrörlighet,
rekrytering och livslångt lärande med fördel knytas till
partnerskapet. Under avtalsperioden ska särskilt fokus läggas på
kommunikation, intern såväl som extern, om partnerskapet och
den samverkan det genererar. Partnerskapet utesluter inte
samverkan inom andra områden.
Exempel på aktiviteter som kan genomföras inom ramen för
fokusområdet under avtalsperioden är:
-

Vidareutveckling av Urban Lab
Hållbarhet i Södra Uppsala
Samfinansierade tjänster

Organisation
Partnerskapsråd: Ledningen för Uppsala universitet och den
politiska ledningen för Uppsala kommun äger partnerskapet och
träffas regelbundet för överläggningar. En gång per år behandlas
det strategiska partnerskapet i särskild ordning och
förutsättningarna för fördjupad samverkan diskuteras. Till dessa
möten kan berörda chefer och tjänstepersoner från respektive
organisation adjungeras eller bjudas in.
Partnerskapsansvariga: En akademisk ledare vid universitetet och
en högre tjänsteperson vid kommunen delar ansvaret för
partnerskapets genomförande. Partnerskapsansvariga utser
prioriterade samverkansprojekt och fastställer översiktlig
aktivitetsplan. De är också föredragande i partnerskapsrådet.
Partnerskapsledare: Respektive organisation utser en
partnerskapsledare. Partnerskapsledarna biträder de
partnerskapsansvariga och har en samordnande roll när det gäller
genomförandet av aktiviteter inom partnerskapet.
Projekt och nätverk: Både befintliga och nya projekt kan knytas till
partnerskapet och ingå i det nätverk av forskare, tjänstepersoner,
kommunikatörer och andra som arbetar med frågeställningar
eller informationsflöden som är relevanta för partnerskapet.
Genom att lyfta fram projekt och aktiviteter som har bäring på
partnerskapet kan samverkan mellan universitetet och
kommunen intensifieras och nya samverkansformer utvecklas.

Finansiering och ekonomi: Finansieringen sker normalt i befintlig
organisation, men partnerskapsansvariga kan även äska medel för
särskilda behov hos respektive organisationsledning enligt sina
normala processer. För att kunna driva partnerskapet budgeterar
respektive organisation resurser för sådana aktiviteter och därtill
kopplade omkostnader (möten, resor). Ekonomin administreras
och redovisas av respektive organisation enligt sina normala
processer.
***
Förändringar och tillägg av detta samverkansavtal ska göras
skriftligt och godkännas av båda parter. Avtalet träder i kraft när
båda parter skrivit under avtalet, och ska gälla under tre år med
möjlighet till revision och eller förlängning efter beslut av
partnerskapsrådet.
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