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Avtal om en regional samverkansorganisation kring 
”En skola på vetenskaplig grund” 
 
1 § Bakgrund 
En gemensam regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne 
för samverkan kring ”En skola på vetenskaplig grund” inrättas inom 
Kommunförbundet Skåne mellan kommuner och universitet/högskolor och andra 
utbildningsanordnare inom förskola/skola. Kommunförbundet Skåne har inrättat 
och utgör en organisatorisk hemvist för en FoU-enhet.  
 
Med anledning av ovanstående träffas följande avtal mellan Kommunförbundet 
Skåne och kommunen. 
 
2 § Avtalstid  
Avtalet gäller med en inledande fast avtalstid från och med den 1 juli 2011 till och 
med den 30 juni 2014. Om inte avtalet sägs upp senast den 1 juli 2013 förlängs 
det tills vidare med tre (3 år) i taget och ett års uppsägningstid. Parterna är ense 
om att arbetet inom Kommunförbundet Skåne bygger på ett långsiktigt 
engagemang och avtalsperiodens längd är relaterad till verksamhetens förutsätt-
ningar att åstadkomma mervärden för parterna och verklig nytta. 
 
3 § Mål och syfte  
Forskning och utveckling (FOU) inom Kommunförbundet Skånes 
verksamhetsområde barn och utbildning är en regional samverkansorganisation. 
Syftet är dels att utveckla samverkan kring forskning och utveckling, skapa 
förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en 
förändring av verksamheten/praktiken, dels att styra forskning mot för 
kommunerna intressanta områden – praktikstyrd forskning. Vision för arbetet är: 
”En skola på vetenskaplig grund”. Det primära målet är: ”Högre 
måluppfyllelse enligt skollag och läroplaner” 
 
Forskning och utveckling inom Kommunförbundets verksamhetsområde barn och 
utbildnings huvudsakliga inriktning är bl.a.: 

• kartläggning av forskningsstrategier, kontakter och forskningsfrågor med 
utgångspunkt i kommunal verksamhet 

• definiera för kommunerna väsentliga forskningsområden 
• samverkan med universitets- och högskoleaktörer, andra FoU-verksam-

heter och pedagogiska utvecklingscentra 
• forskningsprojekt ska identifieras i samverkan mellan akademin och 

kommunerna 
• utveckling av befintliga forskningscirklar och tankesmedjor 
• spridning av aktuella forskningsresultat/områden 



• upphandling av kurser och forskare som knyts till kommungemensamma 
forskningsprojekt  

• fungera som ”kunskapsbank” om personals delaktighet i forskningsprojekt 
 
4 § Organisation 

Förvaltningschefsgrupp 

Deltagande kommuner respresenteras av respektive förvaltningschef 
(motsvarande) med ansvar för utbildningsfrågor. 

Styrgrupp 

Förvaltningschefsgruppen utser en företrädare från varje geografiskt 
kommunnätverk i Skånes fyra hörn till en styrgrupp. Sydvästra hörnet utser dock 
två företrädare, varav en från Malmö Stad. Styrgruppen utser inom sig en 
ordförande för ett år.  
 
Styrgruppen är beställare av uppdrag och beslutar om prioriteringar av projekt 
inom de ekonomiska ramarna. Styrgruppen återrapporterar till förvalt-
ningschefsgruppen. Styrgruppen upprättar varje år ett verksamhetsprogram 
kompletterat med aktivitetsplaner och uppskattade budgetkostnader för respektive 
projekt. 

Styrning och samordning av arbetet ska vara mot för kommunerna intressanta 
forsknings- och utbildningsområden. Styrgruppen ansvarar också för att uppfölj-
ning och utvärdering av arbetet sker. 

Samverkansorgan 

Ett samverkansorgan består av styrgruppen samt representanter för universitet och 
högskolor. 
 
Samverkansorganet är ett forum för dialog med universitet och högskolor 
angående former för samarbete, inventering av aktuella och kommande 
forskningsområden, nationella och internationella utblickar, kommuners, skolors 
och lärares deltagande i forskningsarbete m.m. 

Projektledning 

Kommunförbundet Skåne anställer erforderlig personal. En projektledare med 
vetenskaplig grund leder och samordnar arbetet.   
 
Projektledningen ansvarar för samordning av forskning och utveckling på för 
kommunerna intressanta forsknings- och utbildningsområden. Vidare skall 
projektledningen svara för upphandling av utbildningstjänster, upphandling och 
samordning av forskningsinsatser, samt genomförande av seminarier och 
konferenser kopplade till de forskningsprojekt som genomförs.  
 
5 § Kommunens deltagande  
Respektive kommun avgör kommunens deltagande i olika projekt. 
 



6 § Finansiering  
Den gemensamma regionala samverkansorganisationen inom Kommunförbundet 
Skåne finansieras av deltagande kommuner genom ett projektbidrag om 1 
krona/kommuninvånare/år, beräknat per 31 december året innan verksamhetsåret. 
Deltagande i forskningscirklar, tankesmedjor, övriga seminarier, 
utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser och licentiandutbildningar ingår inte i 
avgiften utan finansieras genom självkostnadsavgift vid varje särskilt tillfälle. 
 
7 § Debitering av avgift  
För de kommuner som förbinder sig att delta i projektet kommer Kommunför-
bundet Skåne att debitera halva avgiften under tredje kvartalet 2011 och därefter 
hela avgiften första kvartalet varje år.  
 
8 § Avtalets upphörande  
Avtalet upphör automatiskt att gälla om kvarvarande avtalsparter kommer att 
representera mindre än två tredjedelar av befolkningsunderlaget för 
kommunerna i Skåne, om det inte fattas särskilda beslut hos de kvarvarande 
kommunerna att samverkan ändå skall fortsätta. 
 
9 § Parts inträde eller frånträde  
Kommunförbundet Skånes styrelse tar ställning till om och när ny avtalspart kan 
omfattas av avtalet. Kommunförbundet Skåne avgör frågan om inträde. Detta 
gäller också konsekvenserna för samverkan om någon kommun skulle frånträda 
avtalet. 
 
 
Datum .............................................. Datum ............................................ 
 
  
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE ......................................... kommun 
 
 
 
.......................................................... ........................................................ 
Underskrift Underskrift 
 
 
 …………………………………... 
Stig Ålund Namnförtydligande 


