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Yttrande angående – Avsiktsförklaring 
avseende samarbete mellan Göteborgs Stad 
och Chalmers tekniska högskola AB 
respektive Göteborgs Universitet 
 

Befintliga projekt som involverar staden och GU och/eller Chalmers bör hanteras inom 
ramen för det nya avtalet. 

Det gäller bland annat den pågående KOLV-samverkan mellan staden och 
förvaltningshögskolan/GU som kommunstyrelsen för snart ett år sedan, efter att 
socialdemokraternas förslag om fördjupad uppföljning av projektet röstats ned, förlängde 
i ytterligare sex år. KOLV-samverkan kostar staden ca 2,3 miljoner kr/år. Det är 
angeläget att det kommande samarbetsavtalet mellan staden och universiteten i möjligaste 
mån samordnar projekt och undviker kostsamt dubbelarbete.  
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Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan 
Göteborgs Stad och Chalmers tekniska 
högskola AB respektive Göteborgs universitet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska 
högskola AB respektive Göteborgs universitet, i enlighet med bilagan till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Stadsdirektören får i uppdrag att skriva under avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har idag ett omfattande samarbete med Chalmers tekniska högskola och 
Göteborgs universitet. Hittills har detta skett utan övergripande samordning från vare sig 
staden eller de båda universiteten. Nämnder och styrelser har inom ramen för egna avtal 
genomfört olika former av utvecklingsprojekt, vilket också inneburit att resultaten till stor 
del stannat inom respektive verksamhet. 

Både Chalmers och Göteborgs universitet har, bland annat i samband med de strategiska 
näringslivsdialoger kommunstyrelsens arbetsutskott genomfört, samt i arbetet med att ta 
fram bland annat det näringslivsstrategiska programmet respektive 
innovationsprogrammet, påtalat behovet av att ha en gemensam överenskommelse om 
den fortsatta utvecklingen av samarbetet. Därmed kan samarbetet fördjupas och fokusera 
på tydligt avgränsade områden. Det underlättar också en bredare spridning av resultat från 
samarbetsprojekt som därmed ger ökad nytta för medborgarna i Göteborg. Dessutom ger 
ett utvecklat samarbete en ökad kunskap inom akademin om stadens verksamheter som 
därmed bidrar till en bredare rekryteringsbas. 

Efter en gemensam dialog har Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers tekniska 
högskola AB och Göteborgs universitet enats om en avsiktsförklaring för det fortsatta 
samarbetet mellan de tre organisationerna. Avsiktsförklaringen ska ses som ett första steg 
för att ta fram samarbetsavtal inom de områden som anges i denna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Avsiktsförklaringen innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser för staden. De 
samarbetsavtal som formuleras i nästa steg ska definiera hur samarbetsprojekt ska 
finansieras. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-17 
Diarienummer 1421/19 
 

Handläggare  
Lars Ekberg 
Telefon: 031-368 05 30 
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett av de utpekade tematiska områdena för ett fördjupat samarbete enligt 
avsiktsförklaringen är ”Ett fossilfritt Göteborg”. Genom ett utökat och fördjupat 
samarbete kan det innebära att viktiga resultat får en bredare och snabbare spridning. 

Bedömning ur social dimension 
Ett av de utpekade tematiska områdena för ett fördjupat samarbete enligt 
avsiktsförklaringen är ”Välfärdsfrågor”. Genom ett utökat och fördjupat samarbete kan 
det innebära att viktiga resultat får en bredare och snabbare spridning. 

 

Bilaga 
Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska 
högskola AB respektive Göteborgs universitet. 
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Ärendet  
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har i olika sammanhang uttryckt 
behovet av en överenskommelse på övergripande nivå för utveckling av samarbete mellan 
universiteten och staden. De tre organisationerna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner 
sig i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling 
samt investeringar i infrastruktur och byggande de kommande 20 åren. 

Med två universitet har regionen en välutbildad arbetskraft. Regionen har en större andel 
högutbildade än övriga Sverige och nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år har en 
eftergymnasial utbildning.  

Företagen i Göteborgsregionen investerar varje år cirka 20 miljarder kronor i forskning 
och utveckling, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges samlade privata 
investeringar inom detta område. Det gör regionen till en av de mest forskningsintensiva i 
Europa. Det är av stor betydelse att fortsatt stärka FoU-kapaciteten genom att gemensamt 
bidra till utvecklad samverkan mellan Göteborgs Stad, akademin samt näringslivet. 

Chalmers och Göteborgs universitet samlar runt 60 000 studenter, många med 
internationell bakgrund. Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt kvalificerad 
forskning i samarbete med företag och myndigheter inom en rad områden. Göteborgs 
Stad med drygt 55 000 anställda är den största arbetsgivaren i regionen. Staden 
producerar service och tjänster inom ett stort antal områden och är beroende av 
universitetens forskning för att utveckla sin verksamhet, samt av utbildning för att 
rekrytera kvalificerade medarbetare. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Det har länge funnits ett betydande samarbete mellan Göteborgs Stad och olika delar av 
de båda universiteten. Hittills har detta skett utan övergripande samordning från vare sig 
staden eller de båda universiteten. Nämnder och styrelser har inom ramen för egna avtal 
genomfört olika former av utvecklingsprojekt, vilket också inneburit att resultaten till stor 
del stannat inom respektive verksamhet. 

Med denna avsiktsförklaring får parterna en gemensam grund för fortsatt utveckling av 
samarbetet genom långsiktiga och samordnade insatser på strategisk och operativ nivå. 
Det underlättar en bredare spridning av resultat från samarbetsprojekt som därmed ger 
ökad nytta för medborgarna i Göteborg. Dessutom ger ett utvecklat samarbete en ökad 
kunskap inom akademin om stadens verksamheter som därmed bidrar till en bredare 
rekryteringsbas. 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och 

Chalmers respektive Göteborgs universitet 

 

Parternas avsiktsförklaring 
Göteborgs Stad, Chalmers och Göteborgs universitet ska genom denna avsiktsförklaring skapa 

förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och 

kompetensförsörjning. Syftet är att säkerställa och utveckla Göteborgs position som en ledande och 

attraktiv kunskapsregion i Europa.  

Göteborgs Stad, Chalmers och Göteborgs universitet ska tillsammans utveckla och stärka det 

långsiktiga samarbetet inom utbildning, forskning, utveckling och innovation, med fokus på relevanta 

områden som definieras under rubriken ”Tematiska utgångspunkter”. Med denna avsiktsförklaring 

som grund ska parterna utforma samarbetsavtal som anger ramar och förutsättningar för ett 

strategiskt och strukturerat samarbete inom aktuella samarbetsområden. 

Det har länge funnits ett betydande samarbete mellan Göteborgs Stad och olika delar av de båda 

universiteten. Med denna avsiktsförklaring får parterna en gemensam grund för fortsatt utveckling 

av samarbetet genom långsiktiga och samordnade insatser på strategisk och operativ nivå. 

 

Bakgrund 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig i ett 

utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling samt investeringar i 

infrastruktur och byggande de kommande 20 åren. 

Med två universitet har regionen en välutbildad arbetskraft. Regionen har en större andel 

högutbildade än övriga Sverige och nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år har en eftergymnasial 

utbildning.  

Företagen i Göteborgsregionen investerar varje år cirka 20 miljarder kronor i forskning och 

utveckling, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges samlade privata investeringar inom detta 

område. Det gör regionen till en av de mest forskningsintensiva i Europa. Det är av stor betydelse att 

fortsatt stärka FoU-kapaciteten genom att gemensamt bidra till utvecklad samverkan mellan 

Göteborgs Stad, akademin samt näringslivet. 

Chalmers och Göteborgs universitet samlar runt 60 000 studenter, många med internationell 

bakgrund. Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt kvalificerad forskning i samarbete 

med företag och myndigheter inom en rad områden. Göteborgs Stad med drygt 55 000 anställda är 

den största arbetsgivaren i regionen. Staden producerar service och tjänster inom ett stort antal 

områden och är beroende av universitetens forskning för att utveckla sin verksamhet, samt av 

utbildning för att rekrytera kvalificerade medarbetare. 

 

Tematiska utgångspunkter 
Samarbetet utgår från fyra övergripande tematiska utgångspunkter, se nedan. Syftet är att skapa 

förutsättningar för resultat som ger upplevd nytta i utvecklingen av Göteborgssamhället. Genom ett 

ömsesidigt utbyte mellan staden och universiteten kan vi utveckla arbetssätt, processer och kunskap. 

Därmed skapas resultat som ger nytta för medborgarna och akademin. 
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- Stadsutveckling 

- Välfärdsfrågor 

- Ett fossilfritt Göteborg 

- Demokrati och styrning 

I samarbetsavtal definieras vilka områden som prioriteras inom respektive tematiskt område.  

Pågående samarbeten vid tidpunkten för denna avsiktsförklarings tecknande fortsätter enligt de 

överenskommelser som är gällande för respektive samarbete. 

Genomförande 
På övergripande nivå finns en styrgrupp med stadsdirektören och rektorerna, vilken beslutar om 

samarbetets fokusområden och innehåll samt hur aktiviteter och resurser övergripande koordineras 

och allokeras. Styrgruppen möts minst 1 gång per år. 

En koordineringsgrupp med minst 2, högst 3, representanter från respektive part ansvarar för att 

upprätta en årlig gemensam aktivitetsplan. Koordineringsgruppen bereder ärenden till styrgruppen 

samt ansvarar också för uppföljning och utvärdering av samarbetet. En gång per år sammanställer 

koordineringsgruppen en samlad redovisning och information om samarbetets resultat som 

kommuniceras till omvärlden. Göteborgs stad är sammankallande för koordineringsgruppen, som 

möts minst 2 gånger per år. 

Gemensamma aktiviteter/samarbetsprojekt definieras och avses regleras i särskilda avtal. 

Aktiviteter/samarbetsprojekt leds av projektledare hos Göteborgs Stad och Chalmers respektive 

Göteborgs universitet beroende på samarbetsområde. 

Respektive part utser inom sin organisation en kontaktpunkt för samarbetet. Respektive part är 

ansvarig för att inom sin organisation skapa en ändamålsenlig organisering för avsiktsförklaringens 

genomförande.  

Definitioner 
Med ”Göteborgs Stad” avses i denna avsiktsförklaring Göteborgs kommun, normalt benämnt 

Göteborgs Stad, samt de bolag som ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB. 

Med ”Chalmers” avses i denna avsiktsförklaring hela Chalmers tekniska högskola AB med dess 

institutioner, utbildningsområden, styrkeområden och dotterbolag. 

Med ”Göteborgs universitet” avses i denna avsiktsförklaring hela myndigheten. 

Giltighetstid 
Denna avsiktsförklaring gäller tills vidare och ska utvärderas efter tre år. 

 

 

 

Stefan Bengtsson Eva Hessman  Eva Wiberg 

Rektor Stadsdirektör  Rektor 

Chalmers tekniska högskola AB Göteborgs Stad  Göteborgs universitet 

 VD 

 Göteborgs Stadshus AB 
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