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Antagen av kommunstyrelsen den 3 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012 att inrätta en fond för forskning och
utveckling. Kommunstyrelsen antog riktlinjen för fonden första gången den 28 maj 2012.
Riktlinjen reviderades den 18 december 2015.

Inledning
För att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling krävs insatser på flera områden, exempelvis
förbättrade kommunikationer, näringslivsfrämjande arbete och insatser som leder till en högre
utbildningsnivå i Norrköping.
För att höja utbildningsnivån i Norrköping behövs åtgärder på många områden inom
utbildningssystemet, däribland vuxenutbildningen. Det behövs samtidigt insatser som
stimulerar fler norrköpingsungdomar att gå vidare till högskole- och universitetsutbildningar.
Det behövs också insatser för att ytterligare stärka den utbildning och forskning som finns vid
Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet och näringslivet är viktigt för
Norrköping. De visioner som började realiseras för snart 25 år sedan har lett fram till att 5 500
studenter, 47 professorer, 10 gästprofessurer och världsledande forskning finns vid Campus
Norrköping. Det är dock fortsatt angeläget att utveckla nya områden och ny kunskap som kan
bidra till Norrköpings långsiktiga utveckling.
För en kommun är det alltid ett dilemma att både göra det som får effekter för barn, unga och
äldre på kort sikt och det som gynnar kommunens utveckling över tid. Det händer att dessa
behov ställs mot varandra när det som i själva verket behövs är både kortsiktiga och
långsiktiga insatser. Norrköpings kommuns fond för forskning och utveckling ska ses som en
långsiktig insats. Det medför åtaganden som sträcker sig över flera år och det kan ta lång tid

UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSENHETEN, KOMMUNSTYRELSENS
KONTOR

2 (6)

innan effekterna får genomslag i kommunen. Det finns heller inget självklart resultat att
förvänta sig.
De satsningar som gjordes för 25 år sedan har bidragit till dagens Norrköping. På
motsvarande sätt kommer dagens satsningar att bidra till framtidens Norrköping.

Syfte med fonden
Syftet med Norrköpings fond för forskning och utveckling är att satsningen över tid ska bidra
till:

En högre utbildningsnivå i kommunen
Fler norrköpingsungdomar bör uppmuntras till att övergå till universitetsstudier och
fler studenter bör bosätta sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå
ger fler norrköpingsbaserade lärare och forskare. Ett starkt av Campus Norrköping
gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.

Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet
Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens
kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens
kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan bidra till
exempelvis tekniska innovationer inom välfärdsområdet.

Att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för
forskning och utveckling bidrar till att stärka utbildning och forskning vid Campus
Norrköping. Samtidigt kan fonden förstärka betydelsen av Campus Norrköping
inom Linköpings universitet.

Att utveckla Norrköping
Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och
differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan
också bidra till att stimulera redan befintliga näringar. Expansiva och
utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.

Utlysning av forskningsmedel tillgängliga att ansöka om
Forskningsfondens beredningsgrupp beslutar om under vilken tidsperiod medel ur fonden kan
sökas. De medel som finns tillgängliga i fonden utgör i normalfallet den ekonomiska ramen
för utlysningen. Efter behandling av inkomna ansökningar avgör beredningsgruppen om
kommunstyrelsen ska föreslås tilldela delar av eller samtliga tillgängliga medel i fonden.
Kommunstyrelsen kan rikta utlysning mot särskilt ändamål.
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Ansökningsförfarande
Ansökningsförfarandet ska vara relativt enkelt och ansökan ska vara kortfattad. Samverkan
mellan aktörer och samfinansiering är viktiga komponenter för att förstärka de forskningsoch utvecklingsinsatser som sker vid Campus Norrköping.
Ansökan ska innehålla följande:


Redogörelse för forsknings- eller utvecklingsinsatsen



Beskrivning av utmaningarna inom området och vilka möjligheter som finns att
utveckla dessa, inklusive beskrivning av hur sökanden avser att möta dessa
utmaningar och möjligheter



Hänvisning till minst ett av fondens syften med redogörelse för på vilket sätt insatsen
bidrar till att nå syftet



Information om det finns behov av eller möjlighet till medfinansiering från annat håll
och på vilket sätt sökanden avser att söka en sådan finansiering



Information om initiativet sker i samverkan mellan näringslivet, universitetet och
kommunen, på vilket sätt samverkan sker, om samfinansiering finns, om
ansvarsfördelning, aktuella kontaktpersoner



Vilka resultat som kan förväntas uppnås om de begärda finansiella resurserna beviljas



Information om eventuella externa nationella och internationella samarbetspartners



Uppgift om hur resultatet ska återrapporteras till kommunstyrelsen

Sökande
Medel ur forskningsfonden kan sökas av nedanstående. Krav är att forskningen eller
utvecklingsprojektet knyts till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus
Norrköping.


Disputerade forskare och representanter för forskningsmiljöer vid företrädesvis
Linköpings universitet, men även andra verksamma forskare



Anställda i Norrköpings kommun



Aktörer eller organisationer från näringslivet

Beredningsgrupp
Inför kommunstyrelsens beslut om forskningsmedel ska ett rådgivande organ –
beredningsgruppen – bereda ärendena.
Beredningsgruppen ska ha följande sammansättning:
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Kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i beredningsgruppen och leder dess
arbete



Två förtroendevalda i kommunen, varav en efter förslag från oppositionen



Tre till fyra representanter från Linköpings universitet



En till två representanter från externa organisationer (näringsliv, fackliga
organisationer m.m.)



Tre till fyra tjänstepersoner från kommunens förvaltning

Beredningsgruppens ledamöter utses av kommunstyrelsen. Ledamöterna utses på tre år.
Representanterna från Linköpings universitet utses av kommunstyrelsen efter förslag från
universitetets rektor.
Beredningsgruppens medlemmar anges på kommunens hemsida.
En tjänsteperson i Norrköpings kommun har de samordnande uppgifter som riktlinjerna
förutsätter samt förbereder beredningsgruppens möten.

Beredningsgruppens arbete
Beredningsgruppens uppgift är att ge förslag till kommunstyrelsen över vilka ansökningar
som ska beviljas medel ur fonden.
Beredningsgruppen sammanträder minst tre gånger per år. Sammankallande är
beredningsgruppens ordförande.
I beredningsgruppens förslag till kommunstyrelsen ska framgå motiv för tillstyrkan eller
avslag av ansökan, samt eventuella modifieringar i förhållande till ansökan.
Beredningsgruppens förslag till kommunstyrelsen fattas med majoritetsbeslut och vid lika
röstetal har ordföranden utslagsrösten.
Inkomna slutrapporter från forsknings- och utvecklingsprojekt som beviljats medel från
fonden ska behandlas av beredningsgruppen innan de överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut om godkännande.
Till beredningsgruppen kan sakkunniga knytas vid behov. Beredningsgruppen kan även bjuda
in sökande om det är av vikt för beredningen.
Beredningsgruppen följer de riktlinjer om jäv som gäller för Norrköpings kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar beslut om tilldelning av medel från fonden. När beslut fattats ska
detta tillkännages på lämpligt sätt. Det kan ske på kommunens hemsida och genom en
pressinformation.
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Kommunstyrelsen ska behandla inkomna slutrapporter från forsknings- och
utvecklingsprojekt som beviljats medel från fonden.
Kommunstyrelsen kan rikta utlysning mot särskilt ändamål.

Projektavtal
För de projekt som tilldelas medel upprättas ett projektavtal mellan Norrköpings kommun och
projektägaren.
Avtalet ska innehålla uppgifter om beviljat belopp och plan för utbetalning av medel och
avrapportering, ägande- och nyttjanderätt, samt andra formella uppgifter kring giltighetstid
och uppsägning, med mera. Den projektbeskrivning och budget som sökande ingav vid
ansökan, samt kommunens anvisningar om slutrapport, biläggs avtalet.
I avtalet ska framgå att 40 procent av de beviljade medlen kan utbetalas först efter att
kommunstyrelsen godkänt inkommen slutrapport. I avtalet kan anges att projektet ska
avrapportera i ett publikt seminarium. I avtalet kan också anges former för eventuell
publicering.
Avtalet undertecknas av projektledare, ytterligare en eller två ansvariga hos projektägaren,
samt för kommunen kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

Utbetalning av projektmedel
För att projektmedel ska kunna utbetalas ska ett projektavtal ha upprättats och läges- och
slutrapporter godkännas enligt följande ordning:
Lägesrapport inges till kommunen löpande enligt plan. Lägesrapporten ska godkännas av
ansvarig tjänsteperson vid kommunen.
Slutrapport inges till kommunen senast sex månader efter avslutat projekt. Slutrapporten
behandlas av fondens beredningsgrupp samt kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsens
godkännande av slutrapporten kan återstående projektmedel rekvireras och utbetalas.
Projektmedel utbetalas enligt den plan och tillvägagångssätt som finns i projektavtalet.
Projektmedlen ska rekvireras av projektägaren från Norrköpings kommun genom faktura eller
rekvisition.
Om projektägaren inte slutför projektet, eller väsentligen avviker från godkänd och avtalad
plan, har kommunen rätt att återkräva skäligt belopp och inte verkställa framtida
utbetalningar.

Nyttiggörande och kommunikation av projektresultat
I allmänhet ligger det både i kommunens och projektägarens intresse att resultat från de
forsknings- och utvecklingsprojekt som fått medel från fonden nyttiggörs, kommuniceras och
överförs till en mottagare. I många fall är mottagaren ett kontor eller verksamhet inom
Norrköpings kommun. Nyttiggörande, kommunikation och överföring av projektresultat ska
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prioriteras för att öka möjligheterna till kunskapsproduktion och implementering hos
mottagaren.
Vartannat år, eller när beredningsgruppen eller kommunstyrelsen så önskar, bör ett publikt
seminarium arrangeras där ansvariga för projekt som fått medel från fonden presenterar
projektet och dess innehåll, i syfte att sprida kunskap om forskningsresultat och erfarenheter.
Deltagare vid seminariet kan utgöras av andra forskare och anställda vid universitet,
studenter, företag, organisationer, anställda och förtroendevalda vid Norrköpings kommun
samt andra offentliga organisationer.

***

