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Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har ingåtts mellan
(1) Kalmar kommun, [212000-0746], (“Kommunen”); och
(2) Linnéuniversitetet, [202100-6271], (“LNU”).
Kommunen och LNU är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.
1. BAKGRUND
Tillväxt i en globaliserad och kunskapsdriven ekonomi är i ökande grad beroende av forskningsbaserad kunskap och en entreprenöriell inställning. Det krävs samspel och ömsesidig kunskapsöverföring, mellan flera aktörer.
2. MÅL
Målet med ”Överenskommelsen” är att Parterna framgångsrikt ska bedriva samverkan för att främja
möjligheten till internationellt framstående forskning och högre utbildning som är i samklang med
utvecklingen och tillväxten i Kalmar.
3. FINANSIERING OCH OMFATTNING
Överenskommelsen bygger på gemensamma ställningstaganden som fastställs i dialog mellan Kommunen och LNU där långsiktighet och ömsesidigt förtroende bildar viktiga grundstenar. Överenskommelsen bygger på långsiktighet för att få genomslag och påvisa påtaglig styrka, tydlighet och
resultat.
Mellan Parterna finns, utöver Överenskommelsen, omfattande samverkan i olika former.
Relevanta områden, inom ramen för Överenskommelsen, fastställs i den styrgrupp som finns mellan
Kommunen och LNU, se punkt 4.
Kommunen förbinder sig att:
• till LNU årligen i 10 år utge en och en halv (1,5) miljoner kronor, för forskningsuppbyggnad
inom överenskomna områden. Betalning erläggs av Kommun mot faktura.
• föra dialog kring rekrytering av medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet.
• formulera och i partnerskap med Linnéuniversitetet definiera kunskapsbehovet.
• fortsatt delta i utvecklingen av en attraktiv universitetsstad.
• aktivt fortsätta utvecklingen och i samverkan med fler aktörer verka för att nå överenskommelsens mål.
LNU förbinder sig att:
• i samråd bygga upp forsknings- utvecklings- och utbildningsmiljöer i Kalmar.
• föra dialog kring hur forskningen och utbildningarna ska utvecklas i Kalmar.
• årligen sammanställa forsknings- och utbildningsmiljöernas omfattning och utveckling i Kalmar.
• stötta utvecklingen av universitetsstaden Kalmar och regionen genom att tillhandahålla relevant
information och statistik där det är möjligt.
• aktivt delta i utvecklingsprocesserna av universitetsstaden Kalmar.
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4. ORGANISERING OCH UPPFÖLJNING
För ledning, organisation och uppföljning finns en styrgrupp vars uppdrag är att i enlighet med
Överenskommelsen skapa goda förutsättningar för dess förverkligande.
Styrgruppen har till uppdrag att (i) fatta de formella besluten som omfattas av Överenskommelsen,
att (ii) uppdra åt respektive organisation att verkställa utifrån fattade beslut, att (iii) fastställa områden för forskning, utveckling och tillväxt och, att (iv) fungera som utvecklingsgrupp för universitetsstaden Kalmar.
Styrgruppen består av minst två personer från respektive Part, inkluderat rektor och kommundirektör.
Styrgruppen bör träffas fyra gånger per år. Sammankallande är rektor och kommundirektör var för
sig. Ordförandeskapet roterar.
Besluten i styrgruppen fattas enhälligt.
Till styrgruppen är en arbetsgrupp knuten med representanter från de båda organisationerna som
rektor vid LNU och kommundirektör vid Kalmar kommun utser.
Den politiska ledningen (Kommunstyrelsens arbetsutskott) i Kommunen sammankallas en gång per
år till styrgruppen för en avstämning.
Årligen upprättar styrgruppen en rapport över resultaten av Överenskommelsen. Rapporten ska
ligga till grund för den årliga avstämningen med den politiska ledningen.
5. VAL AV OMRÅDEN FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH TILLVÄXT
Gemensamma strategiska områden och ömsesidiga intressen ska vara i fokus inför val av områden
för forskning, utveckling och tillväxt.
Områden ska utformas utifrån Kalmars möjligheter för utveckling och tillväxt samt LNU:s forskningsprofil.
Områden ska ha tydliga kopplingar till tillväxtmöjligheterna för näringslivet i Kalmar och Kalmarregionen.
Områden ska omfatta nära samverkan med näringslivet.
Inledningsvis är fokus på genomförandeprojektet ’Linnéuniversitetets betydelse i regionens utveckling’ samt områdena Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/Teknik.
Styrgruppen utvärderar fortlöpande och fattar beslut om eventuellt nya områden enligt punkt 4 i
Överenskommelsen.
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6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2027.
Parternas avsikt är att förnyelse sker efter denna period. Arbetet med att utforma nästkommande Överenskommelse ska inledas ett år före utgången av denna.
Part har rätt att med iakttagande av sex månaders uppsägningstid frånträda Överenskommelsen
till det årsskifte som infaller närmast efter det att uppsägningstiden har gått ut om Parts förutsättningar att genomföra Överenskommelsen har ändrats på ett inte obetydligt sett jämfört med
när Överenskommelsen ingicks.
Vidare har Part rätt att säga upp Överenskommelsen med omedelbar verkan vid väsentligt avtalsbrott från den andra Partens sida.
7. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Eventuella ändringar och/eller tillägg ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara
undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna.
8. GILTIGHET
Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Kalmar kommun fattar beslut i
ärendet och beslutet vinner laga kraft.

Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.
Kalmar den 2 februari 2018 				
Kalmar den 2 februari 2018
KALMAR KOMMUN				LINNÉUNIVERSITETET

		
Johan Persson						Peter Aronsson
Kommunstyrelsens ordförande (S) 			
Rektor
Kalmar kommun					Linnéuniversitetet

Annette Andersson					Ann-Charlotte Larsson
Kommundirektör					Vicerektor för internationalisering,
Kalmar kommun					
innovation och samhällelig drivkraft
							Linnéuniversitetet			
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