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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 330

Samarbetsavtal med Sveriges
Lantbruksuniversitet

KSN-2019-02910

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attUppsala kommun ingår partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet under
perioden 2020–2022 samt

2. attuppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal om
partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet enligt bilaga.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun har en tradition av samarbete
och samverkan. Partnerskapet mellan SLU och Uppsala kommun bygger på gemensamma
intressen och ömsesidiga intentioner. Partnerskapet ska bidra till att utveckla universitetets
vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Det ska stödja både
befintliga och nya former av samverkan mellan parterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019
Avtal om partnerskap Sveriges Lantbruksuniversitet –Uppsala kommun
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Samarbetsavtal med Sveriges 
Lantbruksuniversitet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun ingår partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet 
under perioden 2020–2022 samt 

2. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal om 
partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet enligt bilaga. 

 

 

Ärendet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun har en tradition av 
samarbete och samverkan. Partnerskapet mellan SLU och Uppsala kommun bygger på 
gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Partnerskapet ska bidra till att 
utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i 
stort. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 
i framtagandet av avtalet, vilket bland annat syns genom att ett av 
samarbetsområdena syftar till att utveckla Green Innovation Park. 

Föredragning 

SLU och Uppsala kommun ser ett ömsesidigt intresse i att Uppsala fortsätter utvecklas 
till en modern, trygg och attraktiv livsmiljö med innovativa och kunskapsbaserade 
lösningar. Det finns även ett ömsesidigt intresse i att SLU fortsätter att utvecklas till ett 
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världsledande universitet som utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan 
använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten.  

Samverkan mellan SLU och Uppsala kommun är ett medel eller en process som krävs 
för att parterna ska uppnå ett gemensamt mål som man inte kunnat uppnå på egen 
hand. Genom partnerskapet mellan SLU och Uppsala kommun skapas möjligheter för 
ny samverkan samtidigt som befintlig samverkan mellan organisationerna underlättas. 
Under perioden 2020–2022 föreslås att samverkan fokuseras inom fyra områden: 

1. Forskning och samhällsplanering 
2. Hållbar lokal livsmedelsförsörjning 
3. Green innovation park 
4. Kompetensutveckling 

Ekonomiska konsekvenser 

Partnerskapet medför inga ekonomiska konsekvenser. Samverkansprojekt som följer 
utav partnerskapet finansieras genom deltagande verksamhets ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019 
2. Avtal om partnerskap Sveriges Lantbruksuniversitet – Uppsala kommun 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Sveriges lantbruksuniversitet - Uppsala kommun 
 

Avtal – partnerskap 2020–2022 

Bakgrund  
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun har en tradition av samarbete och 

samverkan. Partnerskapet mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun 

bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Partnerskapet ska bidra till att 

utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Det 

ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna. 

 

SLU och Uppsala kommun samverkar redan i dag på många områden, exempelvis inom 

STUNS, Världsklass Uppsala och Uppsala klimatprotokoll. Den typen av existerande 

multilaterala samarbeten påverkas inte av detta avtal. Däremot kan partnerskapet ligga till 

grund för nya samarbeten mellan SLU och Uppsala kommun där ytterligare parter ingår. 

Inriktning 
SLU och Uppsala kommun ser ett ömsesidigt intresse i att Uppsala fortsätter utvecklas till en 

modern, trygg och attraktiv livsmiljö med innovativa och kunskapsbaserade lösningar. Det 

finns även ett ömsesidigt intresse i att SLU fortsätter att utvecklas till ett världsledande 

universitet som utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska 

naturresurserna på land och i vatten.  

 

Uppsala kommun beräknas växa med uppemot 100 000 invånare under de närmaste 

decennierna. Tiotusentals bostäder ska byggas och betydande infrastrukturinvesteringar göras. 

Kommunens mål är att vara fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. Därutöver har 

kommunen ambitiösa mål när det gäller social och ekonomisk hållbarhet. Stora utmaningar 

finns inom t ex klimatanpassning, integration, kompetensförsörjning, transporter, byggande, 

energi, digitalisering och livsmedel.  

 

SLU är idag ett topprankat universitet inom sina kompetensområden. Ambitionen är att 

fortsätta utveckla världsledande forskning. En utmaning för universitetet är att locka fler 

studenter. Under de närmaste åren kommer SLU därför att satsa på att utveckla utbildningen 

inklusive rekrytering. SLU:s samverkan med andra aktörer är också högt prioriterad. 

Ambitionen är att kunskap och kompetens inom SLU ska vara fortsatt relevant för, och leda 

till nytta i, samhället, inte minst inom områden som direkt har att göra med omställningen till 

ett mer hållbart samhälle. I samverkan med andra parter i samhället utvecklar SLU sin 

utmanande forskning och utbildning genom att bidra till att lösa verkliga problem för en 

levande värld. 

 

Parternas intressen sammanfaller i målen om Uppsala som en långsiktigt hållbar stad och inte 

minst de omfattande planerna på att etablera och utveckla Södra staden inom ramen för 

Uppsalapaketet, dynamiken stad-omland inbegripen. Hållbar samhällsutveckling är ett 

högaktuellt forskningsområde med stor bredd. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många 

olika utgångspunkter. Genom samverkan mellan Uppsala kommun och SLU skapas nya 

möjligheter till sektorsövergripande forskning som kan appliceras och testas i arbetet med att 

skapa Södra staden. 
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Samverkan mellan Uppsala kommun och SLU utgår ifrån SLU:s definition på samverkan: 

”Samverkan är ett medel eller en process som krävs för att två eller flera parter ska uppnå ett 

gemensamt mål som man inte kunnat uppnå på egen hand.”  

Mål 
Det strategiska partnerskapet bidrar till att SLU och Uppsala kommun förstärker sina 

positioner, var för sig och gemensamt, genom ökad samverkan  

Inriktning och organisation 
Under perioden 2020–2022 fokuserar samarbetsavtalet mellan SLU och Uppsala kommun på 

fyra samverkansprojekt. En utförlig beskrivning av samarbetsprojekten återfinns i bilaga 1. 

 

1. Forskning och samhällsplanering 

SLU och Uppsala kommun samverkar kring forskning och samhällsplanering inom de 

områden som är aktuella genom dialogmöten. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av 

Södra staden i Uppsala samt dynamiken stad-omland. Projektet koordineras av SLU. 

 

2. Hållbar lokal livsmedelsförsörjning 

Ett samarbetsprojekt för ett ökat regionalt självförsörjande i livsmedelskedjan. Målen 

är minskat transportbehov, lokal produktion av drivmedel samt effektiv och resurssnål 

distribution.  

 

3. Green innovation park 

Samverkan kring företagsetablering vid Green Innovation Park för att öka hållbart 

företagande i Uppsala i samarbete med SLU:s forskning. 

  

4. Kompetensutveckling 

SLU och Uppsala kommun samverkar i ömsesidig kompetensutveckling bl.a. genom 

Uppsala klimatprotokoll och det årliga uppsatsstipendiet. 

 

Projekten svarar mot en styrgrupp bestående av ledningarna för SLU och Uppsala kommun, 

vilkens uppgift är att ge stöd och riktning i projekten. Varje projekt har kontaktpersoner från 

båda parter och en aktivitetsplan för 2020–2022. Styrgruppen har ett möte om året, till vilket 

aktivitetsplanerna ska lämnas in av kontaktpersonerna. Projektens huvudfinansiering bekostas 

in kind, men projekten ges vid behov redskap till finansieringsstöd från respektive 

organisation. 

Övrigt 
Förändringar och tillägg av detta samverkansavtal ska göras skriftligt och godkännas av båda 

parter. Avtalet träder i kraft när båda parter skrivit under avtalet, och ska gälla under tre år med 

möjlighet till revision och eller förlängning efter beslut av styrgrupp 

 

Uppsala 2019-XX-XX 

 

 

 

______________________                                  __________________ 

Maria Knutson Wedel   Erik Pelling 

Rektor    Kommunstyrelsens ordförande 

Sveriges Lantbruksuniversitet  Uppsala kommun 
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