PM Rotel I (Dnr KS 2018/164)

Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och
Stockholms universitet

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Stockholms stad tecknar avtal med Stockholms universitet om samverkan,
bilaga 1 till promemorian.
2. Finansborgarrådet ska underteckna avtalet med Stockholms universitet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Stockholms stad och Stockholms universitet tecknade år 2016 en avsiktsförklaring
avseende samarbete mellan parterna. Av avsiktsförklaringen framgår att Stockholms
stad och Stockholms universitet sedan tidigare har ett antal enskilda samarbeten
mellan olika institutioner inom Stockholms universitet och nämnder och bolag inom
staden. Med avsiktsförklaringen avses samarbetet förstärkas och systematiseras
genom att parterna gemensamt undersöker möjligheterna att etablera ett närmare
samarbete som inkluderar en gemensam samarbetsorganisation för forskning,
utbildning, utveckling och innovation.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
I budget för 2017 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till
att etablera ett närmare samarbete med Stockholms universitet. Samarbetet ska vara
på strategisk nivå och röra forskning, innovation och utbildning. Syftet är att skapa
goda förutsättningar för att möta de långsiktiga utmaningar som samhället står inför.
Därför välkomnar jag ett fördjupat samarbete mellan staden och Stockholms
universitet.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Stockholms stad tecknar avtal med Stockholms universitet om samverkan.
2. Finansborgarrådet ska underteckna avtalet med Stockholms universitet.
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Stockholm den 2 mars 2018
KARIN WANNGÅRD
Bilagor
1. Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms universitet
2. Avsiktsförklaring avseende samarbete Stockholms Universitet och
Stockholms stad
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Ärendet
Med ett avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms universitet
avser nu parterna stärka och systematisera samarbetet parterna emellan genom en
gemensam organisation kring samverkan. Genom samverkan i utbildning, forskning
och samhällsutveckling ska parterna tillsammans möta de långsiktiga utmaningar
som samhället står inför. Genom avtalet förbinder sig parterna att, utefter rådande
förutsättningar inom respektive verksamhet, avsätta långsiktiga resurser för
samverkan. Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö
samt social hållbarhet. Parterna ska utveckla samarbetsområden efter de behov som
identifieras i en årlig dialog i styrgruppen, som består av Stockholms stads
finansborgarråd, företrädare för stadens exekutiva ledning, Stockholms universitets
rektor samt av rektor utsedd representant från verksamheten. Vidare tillsätts en
gemensam styrgrupp på tjänstemannanivå med uppdrag att utveckla samarbetet
mellan parterna, följa upp dessa och bereda underlag till årlig ledningsdialog. Avtalet
gäller från och med parternas undertecknande och tillsvidare. En uppsägning gäller
från det kalenderårsskifte som inträffar året efter en uppsägning.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
För att stärka Stockholm som kunskapsregion och hitta ytterligare former för att utveckla
stadens verksamheter föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om ett
avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Genom samverkan i
utbildning, forskning och samhällsutveckling kan parterna tillsammans möta de långsiktiga
utmaningar som samhället står inför.
Stadsledningskontoret konstaterar att avtalet följer intentionerna i den avsiktsförklaring
som tecknades 2016 och ligger i linje med kommunfullmäktiges budget 2018, som
konstaterar att staden ska samverka med regionens lärosäten, samt budget 2017, i vilken
kommunstyrelsen gavs i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera ett närmare
samarbete med Stockholms universitet på en strategisk nivå rörande forskning, utveckling,
innovation och utbildning.
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