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Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – 
ett universitet, två städer 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för strategiskt 
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar 
kommun och Växjö kommun.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette 
Andersson får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Bakgrund 
Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för båda kommunerna för 
att utvecklas som universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med kommunerna, 
och tillika värdstäderna, av stor betydelse för att nå Linnéuniversitetets vision 
och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad fråga, då studenterna är 
kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är en aktiv part som 
för fram studentperspektivet och organiserar studenterna. 
 
Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och 
Växjö kommun ser varandra som prioriterade och strategiska samarbets-
partners och är överens om att detta synsätt ska genomsyra samverkan på alla 
nivåer. Tillsammans med målsättningen ”Ett universitet, två städer”, kan vi 
berika varandra och arbeta tillsammans i en för regionen positiv utveckling.  
 
I avsiktsförklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade 
under 2017-2019: Hållbar samhälls- och infrastruktur, Forskning och 
kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv. Fokusområdena ska 
inte ses som exkluderande utan partnerskapet ska även vara ett stöd för all 
övrig samverkan både existerande och kommande, som sker mellan organisa-
tionerna. En stor del av existerande samverkan sker med ytterligare parter. 
Även fortsättningsvis ska andra parter knytas till samverkan där så är passande. 
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Denna avsiktsförklaring uttrycker en gemensam vilja att ytterligare stärka en redan mycket god rela-
tion mellan parterna genom fortsatt utveckling av samarbeten. 

Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för båda kommunerna för att utvecklas som 
universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med kommunerna, och tillika värdstäderna, av stor be-
tydelse för att nå Linnéuniversitetets vision och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad 
fråga, då studenterna är kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är en aktiv part 
som för fram studentperspektivet och organiserar studenterna.

Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun ser var-
andra som prioriterade och strategiska samarbetspartners och är överens om att detta synsätt ska 
genomsyra samverkan på alla nivåer. 

Avsiktsförklaring för  
strategiskt partnerskap 

LINNÉUNIVERSITETET, STUDENTKÅREN LINNÉSTUDENTERNA,  
KALMAR KOMMUN & VÄXJÖ KOMMUN



INTRODUKTION
Samverkan mellan universitetet, studentkåren och kommunerna är omfattande och pågår i dag inom 
olika områden. I avsiktsförklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade under 
2017-2019. 
 
Fokusområdena ska inte ses som exkluderande utan partnerskapet ska även vara ett stöd för all övrig 
samverkan både existerande och kommande, som sker mellan organisationerna. All samverkan mel-
lan organisationerna är värdefull. 

En stor del av existerande samverkan sker med ytterligare parter. Även fortsättningsvis ska andra 
parter knytas till samverkan där så är passande.

Avsiktsförklaringen omfattar: 

• Samverkan inom områden som kommunerna har ansvar för eller på annat sätt är engagerad i, 
samt kommunernas egen politiska och förvaltningsmässiga verksamhet.

• Linnéuniversitetet i sin helhet, d.v.s. samtliga fakulteter, institutioner och forskningscentra, både 
forskning och utbildning såväl som stödjande verksamheter.

• Studentkåren Linnéstudenterna i sin helhet, dvs. den studentpolitiska och administrativa verk-
samheten samt dess godkända studentföreningar.

Syftet med avsiktsförklaringen är att, mellan parterna, upprätta och utveckla goda och långsiktiga 
relationer för utveckling av Linnéuniversitetet och värdstäderna Kalmar och Växjö som universitets- 
och studentstäder. En viktig förutsättning för avsiktsförklaringens framgång är en aktiv och enhetlig 
kommunikation av Linnéuniversitetet och dess värdstäder Kalmar och Växjö. 

MÅLSÄTTNING – ETT UNIVERSITET, TVÅ STÄDER
Linnéregionen ska vara en attraktiv plats för studenter, forskare och företag. Linnéuniversitetet har 
som målsättning att ha internationellt excellent forskning, förstklassiga utbildningar och uppnå sam-
hällsnytta. Kalmar och Växjö har som mål att vara attraktiva och dynamiska och ska erbjuda goda 
livsmiljöer. Värdstäderna förenar tillväxt med ansvar för klimat och miljö vilket skapar internationell 
attraktivitet för såväl människor som företag och organisationer. Linnéuniversitetet och värdstäder-
na, ”Ett universitet, två städer”, berikar varandra och arbetar tillsammans i en för regionen positiv 
utveckling. 

Linnéregionen stärks genom den gemensamma arbetsmarknadsregionen för högre utbildning, som 
formas mellan de två universitetsstäderna. En större arbetsmarknadsregion som erbjuder flexibilitet, 
i form av fler val av livsmiljöer och fler karriärvägar, inom akademin såväl som näringsliv och of-
fentlig sektor. Ökad rörlighet mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv ger upphov till ny kun-
skap, nya idéer till forskningsprojekt, produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk. En 
dynamisk kunskapsregion, ska här utvecklas och frodas – Linnéregionen, Kalmar och Kronobergs 
län, där Linnéuniversitetet och universitetsstäderna Kalmar och Växjö är motorerna i utvecklingen.



MOT MÅLET – FOKUSOMRÅDEN 2017-2019
Tre fokusområden prioriteras under 2017-2019 som ett led i att nå målsättningen: Hållbar samhälls- 
och infrastruktur, Forskning och kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv.

Hållbar samhälls- och infrastruktur 
En universitetsstad som är nationellt och internationellt attraktiv lockar nya studenter och forskare 
att bosätta sig i och att börja verka och/eller studera. Samverkan inom detta område syftar till att 
säkerställa att städerna växer med kvalitet och att samhälls- och infrastrukturen möjliggör att attrak-
tivitet för boende, studier, studentliv, forskning och arbete fortsätter att utvecklas.

Samverkan kan ske t.ex. genom samråd och samforskning kring hur städerna ska växa, bra lokaler 
för utbildning, digitaliseringens möjligheter, bostäder, cykelbanor, förbättrad kollektivtrafik inom 
och mellan kommunerna, integration och välfärdstjänster samt attraktiva platser såsom parker och 
museer. Samverkan kan också ske genom att kommunerna får tillgång till den kunskap och kompe-
tens som finns inom Linnéuniversitetet och studentkåren Linnéstudenterna, kring dessa frågor.

Forskning och kunskapsutveckling
I gränsöverskridande samarbeten uppstår nya kunskapsområden. Samverkan inom detta område 
syftar till att både utbildningarna och forskningen utvecklas och till att hållbara lösningar på samhäl-
lets utmaningar nås. Kommunerna är också viktiga aktörer med kompetenser och resurser som kan 
bidra till universitetets forskning och utbildning. 

Familjen Kamprads stiftelse är en unik möjlighet för vår region, där den småländska anknytningen 
ger oss en fördel. Fler gemensamma projekt inom Kampradstiftelsens område bör prioriteras.

Näringsliv och arbetsliv
I en dynamisk kunskapsregion utvecklas och frodas ett kunskapsintensivt näringsliv som efterfrå-
gar välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Samverkan inom detta område syftar till att möta detta 
behov genom att få fler studenter vid Linnéuniversitet att börja arbeta i regionen efter avslutade 
studier.

Genom att underlätta för studenter att få in sin första fot på arbetsmarknaden ges möjlighet att 
behålla fler studenter som invånare efter studierna. Samverkan inom detta område kan innebära att 
ge möjlighet till mer arbetslivsanknytning såväl i som utanför universitets-utbildningen. Exempelvis 
genom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), övrig praktik, examensarbeten, arbetsmarknadsmäs-
sor och nätverksbyggen med regionens näringsliv. Samverkan kan även vara av mer övergripande 
karaktär och med ett längre perspektiv, såsom marknadsföring för ökat teknikintresse hos elever i 
grundskolor. Ett annat exempel är validering av tidigare lärande samt synliggörande av nyanländas 
kompetens. 

Samverkan kring ett väl fungerande innovationsstöd som bidrar till fler och nya företag är också av 
stor vikt. Här är Drivhuset, inkubatorerna och Science Parks viktiga aktörer. Samverkan kan dock 
också innebära gemensamma erbjudanden för att locka kunskapsintensiva företag att etablera sig i 
Kalmar och Växjö.  



ORGANISATION, UPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Styrgruppen består av minst en person från respektive organisationsledning. Styrgruppens 
uppdrag är att i enlighet med avsiktsförklaringens inriktning skapa goda förutsättningar för 
fördjupad samverkan. Ordförandeskapet för partnerskapet roterar varje år. Styrgruppen utser 
vem inom gruppen som är ordförande för partnerskapet. Den politiska ledningen i respektive 
kommun sammankallas en gång per år till styrgruppen för en avstämning.

Till styrgruppen adjungeras en person från respektive organisation till en beredningsgrupp. 
Beredningsgruppen har täta avstämningar och håller löpande ihop arbetet. De har ansvar för att 
verksamhetsplan och aktivitetsplan upprättas och följs upp. Aktiviteter prioriteras av styrgrup-
pen. Årligen upprättas en rapport över kvantitativa och kvalitativa resultat av samverkan som 
presenteras för styrgruppen och ligger till grund för en årlig avstämning. Beredningsgruppens 
första uppgift är att ta fram en plan för avsiktsförklaringens framgång. 

Aktiviteter eller processer som kräver mer aktivt deltagande och arbete kan vid behov bilda 
arbetsgrupper med representant från alla organisationer. Ett exempel på detta är arbetet med 
studentstäderna Kalmar/Växjö. 

 
Organisation för arbetet mot ”Ett universitet, två städer”.

Parterna avsätter vardera, arbetstiden för beredningsgruppen samt övriga deltagare i eventu- 
ella arbetsgrupper för gemensamma projekt. Projektidéer lyfts upp till styrgruppen som avgör 
eventuell finansiering. Större projekt och samarbeten ska regleras, finansieras och formaliseras i 
separata avtal mellan parterna. 

Styrgrupp

Beredningsgrupp

Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp



AVSIKTSFÖRKLARINGENS GILTIGHET, IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPHÖRANDE
Avsiktsförklaringen träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december 2019. Parternas 
avsikt är att förnyelse sker efter denna period. Arbetet med att utforma nästkommande avsiktsförkla-
ring ska inledas ett år före utgången av denna.

Vardera part äger rätten att frånträda avsiktsförklaringen genom att meddela de andra parter skriftli-
gen tre månader innan.

Stephen Hwang     Per Brolin
Rektor       Universitetsdirektör
Linnéuniversitetet     Linnéuniversitetet 

Victor Lagercrantz     Marit Persson
Ordförande      Verksamhetschef  
Linnéstudenterna     Linnéstudenterna

Johan Persson      Annette Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (S)    Kommundirektör
Kalmar kommun     Kalmar kommun

Bo Frank      Monica Skagne
Kommunstyrelsens ordförande (M)    Kommunchef
Växjö kommun     Växjö kommun
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