FoSam Samverkanscheckar 2017-19
Syfte med checkarna?
Syftet är att skapa och/eller fördjupa samverkan mellan Uppsala universitet och FoSam:s
medlemskommuner. Checkarna används av kommunerna till ett eller flera samverkansprojekt under
perioden 2017-19. Samverkansprojekten utgår från respektive huvudmans behov, önskemål och
tidsplaner. Projekten ska vara ömsesidigt berikande för parterna: de ska för
kommunerna/huvudmännen bidra till verksamhets- och professionsutveckling inom området
förskola/skola och för universitetet till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.
Vem kan söka?
FoSam:s medlemskommuner kan ansöka om projekt inom ramen för sin samverkanscheck.
Förvaltningschef skriver under ansökan. Såväl kommunala som fristående huvudmän kan ingå i
projekten.
Hur mycket?
Det belopp som varje kommun förfogar över i sin check står i proportion till vad respektive kommun
betalt in till FoSam:s budget (dvs i proportion till antal invånare). Den totala budgeten för 2017-19 är
1,6 MSEK. Fördelning per kommun framgår av tabell:
Kommun
Uppsala kommun
Sigtuna kommun
Enköpings kommun
Östhammars kommun
Tierps kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Heby kommun
Summa

Antal invånare 31/12 2015 Andel av FoSam:s kommunbudget Totalt belopp 2017-19
53,9 procent
862000
210126
11,5 procent
184000
44786
10,8 procent
173000
41893
5,5 procent
88000
21563
20547
5,3 procent
85000
83000
20279
5,2 procent
69000
16869
4,3 procent
13594
3,5 procent
56000
389657
100%
1600000

Flera kommuner tillsammans?
Samverkanscheckarna ger möjlighet till att antingen bedriva projekt som bara involverar den egna
kommunen tillsammans med forskare vid universitetet eller att involvera ytterligare någon eller
några kommuner. Projekt som involverar flera kommuner har många fördelar: de ger möjlighet till
större budget (checken räcker längre) samt ger erfarenhetsutbyte mellan kommuner då man ofta
brottas med liknande frågeställningar. I de fall där tillgången på forskare inom ett specifikt område
utgör en flaskhals kommer projekt som involverar mer än en kommun att prioriteras.
Vad kan man söka medel till?
Samverkanscheckarna är främst tänkta att finansiera arbetstid i samverkansprojekt för forskare,
universitetslärare eller doktorander vid Uppsala universitet. Medel kan också användas till kostnader
för lokaler, förtäring vid träffar, kurslitteratur, externa gästföreläsare, kostnader för att sprida
resultat etc. I begränsad utsträckning kan även lönekostnader hos huvudman bekostas.

Samverkansprojekten kommer formellt att organiseras som FoSam-projekt dvs budgeten ligger kvar i
FoSam. Medel betalas alltså inte ut till huvudmannen annat än vad gäller vissa projektbundna
kostnader som då faktureras FoSam inom ramen för respektive projektbudget.
Formerna för samverkansprojekten ska framgå av ansökan. Projekten kan t.ex. genomföras som
forskningscirklar, utvecklingsprojekt, gemensamma forskningsprojekt, nätverksinitiativ,
fortbildningsinsatser, aktiviteter för spridning av resultat etc. Huvudmannen väljer den
samverkansform som bedöms vara lämpligast för respektive projekt. Samverkanscheckarna kan inte
användas till renodlade uppdragsutbildningar eller tillfälliga happenings/temadagar.
Spridning av resultat
Alla finansierade projekt förbinder sig att bidra till att sprida kunskap från projekten till övriga
FoSam-kommuner vid lämplig tidpunkt, antingen under pågående arbete eller efter att projektet är
avslutat. Arbetet med att sprida resultat görs i samarbete med FoSam.
Tidplan
•

•
•
•

Februari-maj 2017: samordnaren vid FoSam besöker kommunerna för att diskutera behov,
tillgängliga resurser vid universitetet och möjliga projekt. I samråd med FoSam formuleras
ansökan
Mars-december 2017: öppet för kommunerna att lämna in ansökan till FoSam, löpande
beredning och besked om projektstart
April 2017 till juni 2019: period för genomförande av projekt
Juni 2019: samtliga medel i samverkanscheckarna ska vara förbrukade

Kontaktperson
För mer information om ansökan samt för planering av kommunbesök, vänligen kontakta:
Lars Olsson, samordnare för FoSam
Tf. 018-471 16 05, Mobil 070-425 00 99
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se
Ansökningsprocess och kvalitetskriterier
Kommun tar i nära dialog med ansvarig forskare och en beredningsgrupp inom FoSam fram
ansökan/projektbeskrivning. Samordnaren står till förfogande att besöka kommunerna och diskutera
huvudmännens behov samt försöka matcha dessa med lämpliga resurser vid universitetet. Genom
att besöka samtliga kommuner kan samordnaren identifiera vilka huvudmän som har liknande
behov/prioriteringar och som skulle kunna samverka med varandra i gemensamma projekt.
Styrelsen fastställer projekten och ger klartecken till projektstart. Före projektstart upprättas avtal
mellan i projektet ingående parter och FoSam.
De kvalitetskriterier ansökan/projekt bedöms utifrån är:
•
•
•

ömsesidig nytta för parterna (kommun respektive Uppsala universitet)
genomförbarhet
implementerings-/spridningspotential
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Innehåll i ansökan
Ansökan kan innehålla ett eller flera projekt där varje projekt beskrivs för sig med ett omfång på 1-2
A4-sidor vardera. Ansökan ska vara signerad av ansvarig förvaltningschef i respektive kommun.
Följande rubriker ska finnas med i ansökan (för varje projekt):
A. Sökande kommun och kontaktperson, telefon och epost

B. Projekttitel/-titlar och ansökt belopp (per projekt), vid fler än ett projekt rangordnas projekten i
prioritetsordning
För varje enskilt projekt:
1. Projekttitel
2. Projektledare i kommunen samt ansvarig akademisk forskare vid Uppsala universitet
3. Syfte, målsättning och bakgrund
4. Översiktlig plan för projektets genomförande: former för samverkan, projektteamets sammansättning
och roller, tidplan och aktiviteter etc.
5. Ömsesidig nytta och mervärde för kommun respektive Uppsala universitet
6. Implementerings-/spridningspotential inom och utom kommunen inkl. plan för resultatspridning och
utvärdering efter avslutat projekt
7. Sökt belopp samt total budget inkl. kommunens egen insats i form av arbetstid
Plats / datum
_______________________
Namn
Förvaltningschef / kommun
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