
Stockholms stad
 

Sedan maj 2018 finns ett samarbetsavtal mellan
universitetet och staden. Målet är att stärka och
systematisera den mångfald av samarbeten som
redan pågår på många håll, liksom att förbättra
förutsättningarna för framtida samverkan.
 
Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena
Klimat och miljö samt Social hållbarhet, två starka
forskningsområden vid Stockholms universitet där staden har
stora utmaningar. Exempelvis har samarbete mellan
socionomutbildningen och socialförvaltningen påbörjats,
bland annat för att skapa fler kontaktytor mellan teori och
praktik i ett tidigare skede av utbildningen.
 

Genom samverkan i utbildning, forskning och
samhällsutveckling kan staden och universitetet tillsammans
möta de långsiktiga utmaningar som samhället står inför.

Utbildningssamverkan
Staden och universitetet ska samarbeta kring
kompetensförsörjning, kompetensutveckling och
utbildningarnas kvalitet. Genom samverkan i utbildning
stärker vi kvaliteten på utbildningarna och säkrar stadens
framtida tillgång på kompetens.
 

Forskningssamverkan
Staden och universitetet ska ta fram en gemensam långsiktig
sammanhållen forskningsstrategi för att stärka samverkan i
forskning inom identifierade områden.
 

Samverkan i samhällsutveckling
Staden och universitetet ska samverka kring nyttiggörande av
kunskap och idéer för omsättning till praktiskt nytta för
samhällsutvecklingen. Samverkan ska omfatta områden som
exempelvis expertstöd, kommunikation av gemensamma
samarbetsinsatser och deltagande i gemensamma
innovationsprocesser.

Kontaktpersoner vid Samverkansavdelningen:
Tiina Kikerpuu
tiina.kikerpuu@su.se, 08-120 768 09
 

Magnus Lundgren
magnus.lundgren@su.se, 08-120 767 88

SU:s formaliserade samverkan med
landstinget och Stockholms stad
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Samverkansavdelningen

Stockholms läns landsting
 

Sedan 2015 har Stockholms universitet och
Stockholms läns landsting ett samverkansavtal.
Det omfattar hela universitetet och en långsiktig
samverkan kring utbildning, forskning och
innovation inom landstingets alla kärnområden,
hälso- och sjukvård, trafikplanering, kultur samt
regionplanering.
 
Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga
utmaningarna som finns inom våra områden genom att hitta
samarbeten där vi kan använda våra respektive förmågor och
resurser, gärna på ett innovativt sätt.
 

Hittills har tre projektmedelsutlysningar gjorts, en
pilotomgång 2016 med sju ettåriga projekt, en utlysning 2017
för tretton projekt som löper 1-3 år samt en utlysning av
förstudiemedel där sju ettåriga projekt startats under 2018.
 

Samverkan med landstinget involverar även examensarbeten,
bildandet av gemensamma forskargrupper, gemensamma
anslagsansökningar samt nya nätverk och kontakter. Under
2018 kommer samverkansaktiviteter med landstingetatt
fokusera på två teman: hållbarhet och samhällsutveckling
(integration, miljö, jämställdhet och jämlikhet) samt psykisk
hälsa. Det har också påbörjats ett gemensamt arbete inom
innovationsområdet.
 

Samarbetsavtalet har inte ett givet slutdatum. Tvärtom är
ambitionen att hitta fler långsiktiga lösningar. Det kan
innebära att snarare än de inledande utlysningarna av
projektmedel, kommer nya samarbetssätt att utvecklas där en
del kan resultera i mer permanenta utbyten.

Kontaktpersoner vid Samverkansavdelningen:
Magnus Lundgren
magnus.lundgren@su.se, 08-120 767 88
 

Pierre Bodin
pierre.bodin@su.se, 08-120 767 91


