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ÖVERENSKOMMELSE 

Denna överenskommelse har nedan angiven dag ingåtts mellan följande parter: (A) stiftelsen 

Högskolan i Jönköping ("Högskolan") och (B) Regionförbundet Jönköpings län ("Regionförbun

det"), var för sig även kallad Part och gemensamt kallade Parterna. 

1 Bakgrund 

Högskolan och Regionförbundet arbetar båda var för sig för att skapa en attraktiv och konkur

renskraftig region, där människor vill studera, arbeta, bo och leva. Regional utveckling och till

växt förutsätter att nya tankar får födas och prövas, och att samverkan mellan såväl akademi, 

näringsliv, offentlig sektor som det civila samhället stimuleras. Parterna har redan initierat och 

genomfört flera gemensamma insatser som är viktiga för regionens utveckling och för respek

tive organisation. Parterna har ambitionen att vidareutveckla denna samverkan och vill med 

denna överenskommelse skapa en ram för framtida gemensamma satsningar och prioriteringar 

som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, såväl i ett regionalt som 

i ett globalt perspektiv. 

2 Övergripande utgångspunkter och förutsättningar 

2.1 Handlingsprogram och övergripande organisation 

Parternas samverkan ska ll årligen konkretiseras i ett handlingsprogram, vilket tar sin utgångs

punkt i regionala och högskoleövergripande strategier, och utvecklingen av dessa. 

Parternas samverkan en ligt denna överenskommelse styrs och leds av en gemensam styrgrupp 

bestående av två representanter från respektive Part. Ti ll detta kommer även en arbetsgrupp 

med ytterligare två till tre representanter från respektive Part. styrgruppen möts minst en gång 

om året för uppföljning och översyn av samverkan samt att besluta om det årliga handlingspro

grammet. Arbetsgruppen ansvarar för utveckling och genomförande av handlingsprogrammet. 

2.2 Utgångspunkter för samverkan 

Parterna är överens om att samverkan ska ha sin utgångspunkt i Högskolans övergripande stra

tegidokument och i Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi, RUS. Huvuddragen i dessa 

är följande. 

Högskolans övergripande strategidokument innehåller fyra strategiområden som vägleder ar

bete och prioriteringar för: 

Ökad internationell utbi ldning på hela Högskolan 

Ökad internationellt konkurrenskraftig forskning 
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Fördjupat externt engagemang 

Ökad attraktionskraft gentemot studenter 

Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi (RUS) omfattar två målområden, Näringsliv och 

livsmiljö, med fyra prioriterade inriktningar: 

En internationellt ledande industriregion 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

Ett inkluderande samhälle 

En globallivsmiljö 

2.3 Gemensamma prioriterade områden 

Med utgångspunkt i ovan angivna strategiska dokument beskrivs nedan ett antal gemensamma 

områden, inom vilka samverkan mellan Parterna ska prioriteras. Prioriteringarna ska årligen 

konkretiseras i handlingsprogrammet. Beskrivningen utgår från de inriktningar som anges i RUS, 

och beskriver hur dessa relaterar till Högskolans prioriterade strategiområden. Verktygen för 

att få till stånd prioriterade insatser är exempelvis tillskapande av en gemensam forskningsfon

d, nationella finansiärer (exempelvis Vinnova, Tillväxtverket, etc.) samt EUs struktur- och sek

torsprogram. 

2.3.1 En internationellt ledande industriregion. 

RUS pekar bland annat på vikten av att Högskolan skapar attraktivitet och får studenter att välja 

Jönköpingsregionen. En förutsättning för den industriella utvecklingen är vidare att Högskolan 

erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar, att dessa har hög relevans för regionens näringsliv 

och att studenterna på olika sätt integreras i den samverkan som sker så att de väljer att stanna 

i regionen efter avslutade studier. 

Detta knyter väl an till Högskolans strategier för ökad attraktionskraft för studenter, men även 

för ökad internationalisering av Högskolans hela utbildningsutbud. Högskolan är en av aktör 

som attraherar ett stort antal människor, såväl studenter som forskare och lärare, till regionen. 

Här finns flera viktiga områden för samverkan. Regionens attraktionskraft påverkar Högskolans 

möjligheter att attrahera studenter och personal, och vice versa. Samverkan inom rekrytering 

faller sig därför naturlig. För att underlätta för studenter, såväl svenska som internationella, och 

personal att stanna kvar i regionen krävs flera olika former av tät samverkan mellan näringsliv 

och högskola, allt ifrån kontaktskapande mellan studenter och näringsliv under utbildningen till 

kunskapsöverföring från såväl utbildning som forskning för att tillgodose det befintliga närings

livets kunskap- och kompetensförsörjning, samt att skapa kvalificerade arbeten i det nya nä

ringslivet. 

2.3.2 Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

RUS identifierar behovet av att öka forskningen och den innovativa utvecklingen i regionen, i 

syfte att fördjupa kunskapsinnehållet i, och öka förädlingsvärdet på, det som produceras av 
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regionens näringsliv. Ambitionen är att vara en av de ledande regionerna i Europa när det gäller 

forskning. 

Ur ett nationellt perspektiv ligger omfattningen på forskningen inom Högskolan och i regionens 

näringsliv långt under det nationella genomsnittet. Ett av Högskolans prioriterade strategiom

råden är därför att öka omfattningen av den internationellt konkurrenskraftiga forskningen . Här 

krävs en omfattande samverkan för att förändra nuläget. Högskolans forskningsvolym skulle 

t.ex. behöva fördubblas för att regionen ska ligga på medianen för rikets regioner. 

Högskolans strategi att öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen och strategin för 

ett fördjupat externt engagemang kan här naturligt integreras med Regionens ambition att öka 

forskningsvolymen. Här avser vi därför att bl.a. samverka genom etableringen av en gemensam 

forskningsfond, vilken syftar till att öka forskningsvolymen och samverkan mellan Högskolan 

och regionens näringsliv. 

Ökad forskning och utbildning skapar förutsättningar för ökad innovativ utveckling och tillväxt i 

det befintliga näringslivet. Det skapar också förutsättningar för utveckling av ett nytt näringsliv. 

Det är därför viktigt att samverka för att utveckla stödstrukturerna inom det regionala innovat

ionssystemet, för att på bästa sätt ta tillvara på den kunskap, kompetens och engagemang som 

strömmar ut från Högskolan. Fullt utbyggt bidrar det regionala innovationssystemet till utveckl

ing av såväl det nya näringslivet som det befintliga. 

2.3.3 Ett inkluderande samhälle 

RUS lyfter bland annat fram vikten av ett fungerande utbildningssystem, tillgängligt för alla och 

där alla har samma möjligheter, för att skapa ett inkluderande och starkt samhälle. Även hälso

perspektivet synliggörs, både genom att äldre kan erbjudas ett attraktivt och innehållsrikt liv, 

och att arbetsgivare främjar de anställdas hälsa . 

Inom ramen för Högskolans prioritering mot ett ökat externt engagemang kan i detta samman

hang speciellt nämnas de samarbeten som görs för att skapa goda regionala levnadsvi llkor. 

Inom det här föreslagna samarbetet avser Parterna att fokusera på livslångt lärande, skola samt 

vård och omsorg. 

Kompetensförsörjning är en stor fråga, både i Sverige och inom EU. EU-kommissionens program 

för livslångt lärande stöder utbildningssamarbete, utbyten och utveckling inom för utbildnings

sektorn. l Sverige är samverkan ett nyckelord då det handlar om kompetensförsörjning. Detta 

gäller oavsett utbildningsnivå och ämne, och det finns ett behov av att förnya existerande ar

betssätt och synsätt på hur detta ska ske Parterna emellan. 

Högskolans starka tradition på området hälsa är ett annat viktigt område för att skapa ett in

kluderande sa mhälle. Högskolans arbete inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, 

vård och omsorg kan bidra till en ökad inkludering. De demografiska förändringarna med en 

ökande andel äldre befolkning innebär en framtida utmaning. Inom arbetslivet handlar ålder 

om in- och utträde på arbetsmarknaden. Dessutom tillkommer behovet av kunskap om åren 

efter arbetslivet. Av speciellt intresse för samverkan är området geronteknologi som handlar 

om ett gott åldrande, ett innovativt näringsliv och kunskapsutveckling inom detta område. 
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Samverkan mellan Parterna ska skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt ar

bete. Erfarenheterna från strukturfondernas arbete är att det finns ett behov av kontinuitet, 

kvalitet och återföring av lärdomar och kunskaper från projektsatsningar. 

2.3.4 En globallivsmiljö 

l den globala livsmiljön knyts landsbygd samman med en internationell omvärld. RUS synliggör 

vikten av att vidareutveckla de internationella miljöer som Högskolan erbjuder, och därigenom 

säkerställa att regionen kan erbjuda en global livsmiljö som har förmåga att attrahera kompe

tens. 

Högskolans vision uttrycker ambitionen att på ett naturligt sätt knyta samman internationell 

excellens med regional relevans. En väl utvecklad regional samverkan är en förutsättning för att 

visionen ska kunna nås. Som tidigare nämnts är attraktivitetsfrågan en viktig fråga för Parterna, 

vilket även gäller frågan att ta tillvara ungas entreprenörskap och innovationskraft. Av speciellt 

intresse är i detta avseende att ta tillvara på den internationella kompetens som kommer till 

regionen, och den internationellt validerade kunskap som strömmar ut från Högskolan. Högsko

lans internationellt konkurrenskraftiga forskning inom regional attraktivitet, urbaniseringspro

cesser och landsbygdsutveckling bör även i detta avseende utgöra naturliga samverkansområ

den mellan Högskolan och Regionen. 

3 Gemensamma ansvarsområden och samordnad finansiering 

Samarbete och samverkan mellan Parterna bygger på gemensamt ansvarstagande vad gäller 

både initiativ, genomförande och finansiering. Varje insats som genomförs med utgångspunkt i 

denna överenskommelse och i de handlingsprogram, som vi föreslår att vi arbetar fram gemen

samt varje år, har sin egen logik och ansvarsfördelning. Förutsättningarna för och finansieringen 

av dessa bör läggas fast i varje enskilt fall. 

Det gemensamma EU kontoret som lärosätena och Regionförbunden i Småland och Blekinge 

har sedan 2010 är även en viktig satsning för att förändra nuläget och att attrahera medel från 

EU till regionen. Kontoret följer olika frågor inom EU och kopplar dessa till utveckling och verk

samhet i regionen. Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande exemplar, 

varav Parterna tagit var sitt. 
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