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Avsiktsförklaring för medverkan i EU-ansökan (InnoLIFE) inom området 
”Ett hälsosamt och aktivt liv och åldrande” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att bemyndiga stadsdirektören att, för kommunens räkning, underteckna avsiktsförklaring avseende 
deltagande i EU-ansökan om projektet InnoLIFE inom området ”Ett hälsosamt och aktivt liv och 
åldrande”, 

att kommunstyrelsen i detta ärende utvecklar samarbetsformer med berörda nämnder och styrelser, 
samt 

att kostnader 2015-2018 beaktas i kommande förslag till budget för kommunstyrelsen 

Ärendet 
Ärendet är berett i samråd med kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

IVE 2014-2017 konstaterar att genom förändringar i befolkningsstrukturen och en stor inflyttning 
kommer behovet av vård- och omsorgsinsatser att öka. Det kommer att ställa stora krav på ett nytt 
tänkande och utvecklade metoder för att uppnå en ekonomi i balans i kombination med hög kvalitet i 
vård- och omsorg. 

Uppsala kommun är via Uppsala universitet inbjudna att delta i en EU-ansökan om projektet 
InnoLIFE. Projektet syftar till utveckling av nya innovativa lösningar – i samverkan med företag och 
forskning – för att klara framtidens utmaningar och behov inom vård- och omsorgssektorn.  

Projektet beräknas starta Q1 2015 och kommer att ge kommunen tillgång till ett nätverk av aktörer 
från hela Europa samt medel för att genomgöra konkreta utvecklingsprojektet. Exempel på möjliga 
samverkanspartner är internationella bolag som Philips, Siemens, IBM, Roche och diagnostikföretaget 
Thermo Fisher Scientific Phadia AB med huvudkontor i Uppsala samt akademiska lärosäten som 
Uppsala universitet, Karolinska institutet, KTH, Köpenhamns universitet, Imperial College London 
och University of Oxford.  
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För att delta och kunna påverka EU-ansökan om projektet InnoLIFE krävs att kommunen 
undertecknar en avsiktsförklaring. 
 
Föredragning 
Demografiska förändringar påverkar kommunen på många sätt under de kommande decennierna. En 
av de största demografiska utmaningarna är att antalet äldre över 80 år växer. Därmed ökar behovet av 
vård- och omsorgsinsatser för den befolkningsgruppen. Den förväntade kraftiga befolkningsökningen i 
kommunen kommande decennier ökar också kraven på kommunen som vårdgivare. De äldre förväntas 
även ställa allt högre krav på ett individualiserat tjänsteutbud, då kunskapen om terapier, vårdalterna-
tiv och tekniker hela tiden ökar i alla befolkningslager. 
 
EU-ansökan InnoLIFE handlar om att formulera ett tioårigt projekt som syftar till att utveckla former 
för samverkan mellan kommun, landsting, företag och forskning. Målet är att samverkan i konkreta 
utvecklingsprojekt ska bidra till nya innovativa lösningar som gagnar kommuners och landstings 
arbete med att upprätthålla såväl hög kvalitet i vård och omsorg som en ekonomi i balans.  
 
Kommunledningskontoret noterar 1) att deltagande i det planerade projektet InnoLIFE kan bidra 
positivt till den långsiktiga innovationssatsningen som nyligen initierats av nämnden för hälsa och 
omsorg och äldrenämnden, där E-tjänster i ordinärt boende är ett första projektområde (KSN-2013-
1134, NHO-2013-0128.31), 2) att näringslivsprogrammet övergripande målsättning förstärks av 
medverkan i InnoLIFE då projektets syfte är att utveckla nya innovativa lösningar i samverkan mellan 
näringsliv, forskning, kommun och landsting, samt 3) att ett positivt utfall av sådan samverkan bidrar 
till att förstärka bilden av Uppsala som ”en av Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta 
etableringsorterna för företag”. 
 
Avsiktsförklaring 
Projektet berör såväl kommunstyrelsen som ett flertal nämnder. Kommunledningskontoret bedömer 
dock att det är kommunstyrelsen som ska underteckna avsiktsförklaringen eftersom ärendet har en 
kommunövergripande och strategisk karaktär. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om att 
bemyndiga stadsdirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns en god beredskap att medverka i ansökningsarbetet 
med projektet InnoLIFE inom ramen för befintlig budget 2014. Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
har visat intresse av att delta i ansökningsprocessen och en projektledarresurs finns att tillgå. 
 
Om EU-ansökan om projektet InnoLIFE beviljas finansiering och kan påbörja ett tio-årigt program 
kommer frågan om fortsatt deltagande i EU-projektet att bli föremål för ett nytt beslut i 
kommunstyrelsen. 
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Ekonomiska konsekvenser  
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger kommunstyrelsen för 2014. Kostnaderna för associerad 
partner från och med 2015 är cirka 300 000 kronor per år och behöver beaktas inom ramen för 
kommande IVE-arbete. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson                      Inga-Lill Björklund  Lars Ingeberg  
Stadsdirektör                                 Direktör  Tf  närinslivsdirektör                     
                                                      kontoret för hälsa, vård och omsorg  
   
  


