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Ärendebeskrivning
Förslag om avtal mellan Stocldiolms läns landsting och Stockholms
universitet om samarbete rörande forskning, utveclding, innovation och
utbildning.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 februari 2015
Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stocldiolms universitet om
samarbete rörande forskning, utveclding, innovation och utbildning.
Förslag till beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och
Stocldiolms universitet om samarbete rörande forskning, utveclding,
innovation och utbildning
att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande och forskningslandstingsrådet att underteckna avtal mellan Stocldiolms läns landsting och
Stockholms universitet om samarbete rörande forskning, utveckling,
innovation och utbildning före den 1 maj 2015.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Stockholms läns landsting har formella samarbeten med Karolinska
institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Stockholms universitet
bedriver forskning och utbildning inom ett flertal områden som direkt
berör Stocldiolms läns landstings kärnverksamheter. Ett samarbete med
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Stocldiolms universitet skulle därför ytterligare bredda landstingets
möjligheter att i nära samarbete med akademi utveckla hälso- och
sjukvården och kollektivtrafiken. Mot den bakgrunden signerade parterna
en avsiktsförldaring under år 2014 som beskrev parternas gemensamma
intressen av att utveckla ett närmare samarbete. Därefter tillsattes en
arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta formerna för ett formellt
samarbete. Det arbetet resulterade i det förslag till samarbetsavtal och
samarbetsorganisation som föreslås i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
Bakgrund
I början av år 2014 initierades formella kontakter mellan Stocldiolms läns
landsting och Stocldiolms universitet för ett närmare samarbete mellan
parterna. Kontakterna resulterade i att parterna i en avsiktsförldaring kom
överens om att ge uttryck för sina gemensamma ambitioner om att
samarbeta. I avsiktsförldaringen uttryckte parterna även sitt gemensamma
intresse av att utveckla ett närmare samarbete i framtiden och att ingå ett
samarbetsavtal i början av år 2015 (LS 1406-0706).
Därefter tillsatte respektive part en arbetsgrupp med uppdraget att föreslå
formella former för ett samarbete i form av ett samarbetsavtal och hur
samarbetet ska organiseras mellan parterna.
Överväganden
Stockholms läns landsting har sedan tidigare formella samarbetsavtal med
Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Stocldiolms
universitet bedriver forskning och utbildning inom en rad olika
ämnesområden som ligger inom ramen för landstingets kärnverksamheter.
Ett formellt samarbete mellan landstinget och Stocldiolms universitet skulle
därför för framtiden vara ett strategiskt viktigt samarbete för landstinget.
Stockholms universitet bedriver forskning och utbildning inom
ämnesområden som direkt berör hälso- och sjukvården och
kollektivtrafiken inom universitetets naturvetenskapliga område och
centra.
Förutom behov av välutbildad arbetskraft och utveclding inom landstingets
kärnverksamheter; hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, är landstingets
förvaltningar och bolags administration även i stort behov av att kunna
rekrytera kompetent personal inom exempelvis områdena juridik, statistik,
informatik, ekonomi och samhällsvetenskap inför framtiden.
Landstinget utgör en potentiell framtida arbetsgivare för många av
universitetets studenter men är även mottagare av forskningsresultat och
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partner i utbildning. För Stocldiolms universitet är Stockholms läns
landstings kärnverksamheter intressanta för forskning, utveclding och
innovation samt utbildning.
Förvaltningen föreslår därför forskningsberedningen föreslå arbetsutskottet
föreslå landstingsstyrelsen besluta att godkänna förslaget till avtal mellan
Stocldiolms läns landsting och Stocldiolms universitet om samarbete
rörande forskning, utveclding, innovation och utbildning. Vidare föreslår
förvaltningen att det ska uppdras åt landstingsstyrelsens ordförande och
forskningslandstingsrådet i Stocldiolms läns landsting, att underteckna
detta avtal.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Stocldiolms läns
landsting. Medel för samarbetet ryms inom befintlig ram för forskning,
utveclding, innovation och utbildning i Stocldiolms läns landsting under år
2015. För kommande år hanteras budgetfrågorna i särskild ordning och i
enlighet med föreslaget avtal i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,
beslutar landstingsstyrelsen årligen om medel att ställa till förfogande för
samarbetet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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AVTAL
Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om
samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.

Bakgrund
SLL och SU träffade den 16 juni 2014 överenskommelse i en avsiktsförldaring (LS 1406-0706) om att inleda ett samarbete kring forskning och
utbildning. I avsiktsförklaringen slog parterna fast att gemensamt undersöka
möjligheterna att etablera ett närmare samarbete som inkluderar en
gemensam samarbetsorganisation för forsknings- och utbildningsfrågor.
Parterna har därefter träffats för att diskutera formerna och omfattningen
för ett samarbete.

Partnernas avsiktsförklaring
Genom detta avtal avser parterna att inleda ett samarbete rörande forskning,
utveckling, innovation och utbildning inom SLL:s kärnverksamhetsområden
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Samarbetet omfattar Stockholms
universitets samtliga institutioner.
I detta avtal tillkommer utöver samarbete kring forskning och utbildning
även samarbete kring utveckling och innovation. Här ingår att utveckla nya
arbetssätt, nya sätt att förhålla sig till kända förhållanden, nya processer och
ny terminologi men kan även innefatta att utveckla gemensamma forskningsmiljöer och testbäddar.
Samarbetet omfattar även att utveckla och stärka SLL:s arbete med att bidra
till hållbar tillväxt i länet i former av en ledande tillväxtregion, effektivt
miljöarbete, jämställdhet mellan könen och socialt ansvarstagande.
Stockholms universitet är ett forskningsuniversitet och har rollen som
huvudstadsuniversitet. Det innebär bland annat att Stockholms universitet
har en bred forsknings- och utbildningsverksamhet samt ett särskilt intresse
att bidra till Stockholmsregionens utveckling.
Stockholms universitet är intresserat av och i behov av att få tillgång till data
och miljöer för forskning, men även att samarbeta i gemensamma
forskningsansökningar som involverar tredje part samt i studentarbeten av
olika slag. Parterna är härmed överens om att samarbeta i gemensamma
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forskningsansöloiingar och forskningssamarbeten från forskningsråd och
industri.
Stocldiolms läns landsting har alltjämt ett stort behov av att kunna utveclda
och rekrytera kompetent personal till kärnverksamheterna hälso- och
sjukvård och kollektivtrafik. Detta gäller även landstingets förvaltnings- och
bolagsadministration inom exempelvis juridik, statistik, informatik, ekonomi
och samhällsvetenskap. Dessa områden utgör även ett brett underlag för
forskning och innovation som samarbetet ska inldudera.
Vägledande för samarbetet ska vara såväl patientnytta som nytta för länets
invånare.

Samarbetet mellan Stockholms läns landsting och
Stockholms universitet
§1
Mot ovan angivna bakgrund och avsiktsförklaring är parterna överens om
följande.
Gemensamma målsättningar för samarbete inom hälso- och sjukvård
Vägledande för samarbetet inom hälso- och sjukvård är patientnyttan.
Samarbetet omfattar naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap.
•
•
•

•
•
•
•
•

Samarbetet ska syfta till att gemensamt försöka lösa samhälleliga
utmaningar inom landstingets kärnverksamheter.
Samarbetet ska ha en tydlig koppling till Stockholms läns landstings
behov.
Forskningen ska publiceras och, där tillämpligt, överföras till hälsooch sjukvårdens organisation och verksamheter.
Resultat kan vara
Forskningsrapporter och seminarier
Problematisering och genomlysning av ett känt underlag, att ställa
frågor till t.ex. dataunderlag och statistik
Gemensamt forum för kunskapsuppbyggande kring SLL:s
utmaningar
Studentarbeten
Rekryteringar
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Gemensamma målsättningar för samarbete inom kollektivtrafik
•

Forskning och utveckling inom kollektivtrafiken ska förbättra för
länets invånare.
© Samarbetet ska bidra till ett hållbart resande.
• Ledord ska vara trygghet, hållbarhet och styrning.
Gemensamma målsättningar för samarbete inom stödfunktioner för
administrationen av landstingets kärnverksamheter
•
•

Forskning och utveclding inom ämnesområdena ekonomi, juridik,
statsvetenskap, humaniora, etc. ska bidra till effektivare processer
och organisationsutveckling.
Forskning och utveckling inom organisationsutveckling såsom
ledarskap, effektivitet, hållbarhet, arbetsförhållanden, demokrati och
resursfördelning.

Samarbetsorganisation
§2
Parterna är överens om att inrätta en gemensam samarbetsorganisation som
ska organiseras i två nivåer. Den högsta nivån ska vara en gemensam
ledningsgrupp där landstinget ska vara representerad av SLL:s högsta
tjänstemannaledning och SU av universitetsledningen.
Ledningsgrupp SLL/SU
Två representanter från respektive SLL och Stockholms universitet med
mandat att godkänna förslag till budget och inriktningen av samarbetet.
Ordförande utses av landstingsdirektören vid SLL och rektor vid SU i
samråd. Vice ordförande utses inom gruppen och ska komma från den part
som ordföranden inte representerar. Ledningsgruppen träffas minst två
gånger per år. Mötena ska vara protokollförda. Gruppen är beslutsför om
minst en representant för vardera parten är närvarande. Gruppens beslut ska
vara enhälliga.
Strategisk arbetsgrupp
2-3 personer vardera från respektive SLL och SU utses av ledningsgruppen
som även utser ordförande. Vice ordförande utses inom gruppen och ska
komma från den part som ordföranden inte representerar. Den strategiska
arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är att föreslå medelsfördelning och
verkställa beslutad inriktning på samarbetet. Arbetsgruppens kompetens ska
täcka de tre samarbetsområdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och
administrativa stödfunktioner. Arbetsgruppen träffas minst 4 gånger per år.
Mötena ska vara protokollförda. Gruppen är beslutsför om minst hälften av
ledamöterna är närvarande varav minst en representant för vardera parten.
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Beslut i ärenden utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de
närvarande rösterna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.
Prioriteringar för samarbetet ska beredas av den strategiska arbetsgruppen
för beslut i ledningsgruppen.
Parterna är överens om att de fastställda prioriteringarna bör fastställas för
minst tre år i taget för att säkerställa kontinuitet för samarbetets inriktning.
§3
Om inget annat anges i de enskilda samarbetena så har forskare och
studenter rätt att fritt publicera och använda data och resultat som
samarbetet resulterar i.
Resursanvändning
§4
Parterna är överens om att tillföra samarbetet gemensamma resurser för
fördelning till gemensamma projekt. En gemensam budgetram för
samarbetet ska fastställas inför varje år i ledningsgruppen (§ 2) som ska
täcka dels projektkostnader, dels gemensam samarbetsadministration.
Parterna ska bidra med 50 procent vardera av de totala projektkostnaderna.
Stocldiolms läns landsting beslutar årligen om den del av SLL:s FoUUresurser som landstinget beslutar om att ställa till förfogande för samarbetet
enligt detta avtal.
Stockholms universitet tillför resurser i form av nedlagd tid. Parterna är
överens om att dela på OH-kostnaderna på så sätt att projektens budgetar
innehåller en schabloniserad OH-kostnad på 35 %. Resterande OH täcks av
Stocldiolms universitet.
Budgetprocessen
Den strategiska arbetsgruppen ska utarbeta förslag till fördelning av medel
till ledningsgruppen. Ledningsgruppen ska därefter enhälligt komma
överens om att godkänna ett slutgiltigt förslag till fördelning av medel för
kommande verksamhetsår. Därefter bereds ledningsgruppens godkända
förslag i särskild ordning inom ramen för Stockholms läns landstings
politiska beslutsprocess för ett slutgiltigt beslut.
Uppföljning och redovisning
Forskningsprojekt som tilldelats medel från SLL-SU-samarbetet ska årligen
redovisa användningen av medlen och resultat av projektet. Det är den
strategiska arbetsgruppens ansvar att inhämta denna redovisning.
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Stockholms
Stockholms läns landsting begär årligen en redovisning av beviljade medel
till forskningsprojekt. I de fall där redovisning saknas eller bedöms
otillräcklig kan tillbörliga åtgärder i form av reducering av projektets medel
vidtas.
Meningsskiljaktigheter
§5
Vid meningsskiljaktigheter ska de hänföras till ledningsgruppen beskriven i
§ 2. Kvarstående meningsskiljaktigheter ska lösas av landstingsdirektören
vid SLL och rektor vid SU i särskild ordning. Olösta tvister löses av allmän
domstol.
Avtalstid
§6
Avtalet gäller från och med den l maj 2015 och tillsvidare. En uppsägning
gäller från det kalenderårsskifte som inträffar året efter en uppsägning.
Avtalets

giltighet

§7
Avtalet gäller under förutsättning att det godkänts av landstingsstyrelsen,
SLL och universitetsstyrelsen, Stockholms universitet.
Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av båda parter.
Undertecknat den 28 april 2015 i två likalydande exemplar av vilka parterna
tagit var sitt.
För Stockholms läns landsting

För Stockholms universitet

Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd
Landstingsstyrelsens ordförande

Astrid Söderbergh Widding

Peter Carpelan
Forskningslandstingsråd

Rektor

