
 

 

  
 

Avtal om FoU-verksamhet 

2022 - 2023  

 

 

 

 
                                       

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 

kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström 

2021-06-11 



 

 

 

 

 

 

 

  

Dokumentnamn: 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström. 

Revision: 

01 

Dokumenttyp: 

 

Dokumentnummer:                           

 

Detta dokument gäller för: 

Region Blekinge och samtliga länets kommuner 

Funktionsområde: 

 

Dokumentansvarig: 

Mats Wennstig 

Beslut av:  

Respektive ansvarig nämnd  

Beslut datum: 

 

Nästa revidering: 

2023-06-30 



 

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 3 (6) 
 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 

kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg 

och Olofström. 

Parter 

Region Blekinge 

Karlskrona kommun 

Ronneby kommun 

Karlshamns kommun 

Sölvesborgs kommun 

Olofströms kommun 

§ 1 Inriktning 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom områdena barn 

och unga, vuxna och äldre. Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 

kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former för medarbetares 

inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet i 

syfte att möta invånarnas behov. 

§ 2 Styrning 
Ledningsgruppen för ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och ansvarar för inriktningen av 

det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. En gång per år, eller vid behov, adjungeras chefen för 

Region Blekinges FoU-verksamhet till LSVO för dialog kring FoU-verksamheten. FoU-strateg ingår som 

ordinarie ledamot i de tre samverkansgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre. 

 

§ 3 Innehåll och arbetsformer 

Inom ramen för överenskommen ersättning ska Region Blekinges FoU-verksamhet tillhandahålla tjänster som 

är inriktade på att stödja avtalsparternas gemensamma utveckling av hälsofrämjande insatser, god och nära 

vård, psykisk hälsa samt evidensbaserad praktik, kunskapsstyrning och eventuellt tillkommande områden. Inom 

gemensamt beslutade områden ska FoU-verksamheten arbeta med: 

 

• Praktiknära forskning, följeforskning och utvärdering 

• Ge stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling 

- Bidra till att stärka en evidensbaserad praktik samt stödja införandet av kunskapsstyrning 

• Systematisk uppföljning 

- Erbjuda metodstöd och handledning för uppföljning och analys 

• Implementeringsstöd 

- Erbjuda metodstöd och handledning 

- Stödja genomförande av regionala och nationella satsningar 
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§ 4 Verksamhetsplan 
FoU:s verksamhetsplan ska ligga i linje med LSVO:s målområden samt med större regionala och nationella 

satsningar. Verksamhetsplan för FoU-verksamheten ska baseras på en dialog kring behov med respektive 

finansierande organisation. Dialogerna ska ske i nära samverkan med samtliga parter via LSVO och 

samverkansgrupper samt i årliga FoU-dialoger med respektive part. LSVO ska ange riktningen för kommande 

års FoU-arbete senast i oktober. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande år ska presenteras för beslut 

av LSVO senast i december. 

§ 5 Finansiering 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021 till 2 953 010 kronor. Region 

Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 årligen. Indexuppräkning sker med SKR:s prognos för 

Landstingsprisindex (LPIK) som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt bidragsår. 

 

Kommunernas ekonomiska andelar fördelas under avtalsperioden mellan de enskilda kommunerna enligt 

följande: 

Karlskrona 40%              1 181 204 kronor 

Ronneby 20% 590 602 kronor 

Karlshamn 20% 590 602 kronor 

Sölvesborg 10% 295 301 kronor 

Olofström 10% 295 301 kronor 

 

Utbetalning av bidrag till FoU-verksamhet enligt avtalet skall ske i förskott varvid årsbeloppet förfaller till 

betalning 1 juli.  

§ 6 Redovisning 

Chefen för Region Blekinges FoU-verksamhet ansvarar för parternas gemensamma ekonomi. Parterna ska 

erhålla redovisning av ekonomin minst en gång per år. Redovisning sker vid sammanträde med LSVO. Medel 

som inte har förbrukats under innevarande år ska tas upp för ställningstagande i LSVO om återbetalning. 

§ 7 Avtalsbrott 

Då part anser att väsentligt avtalsbrott kan ha skett beträffande avtalets uppfyllande ska parten skriftligen 

anmäla detta till motparten. 

 

Vid bedömning och slutligt avgörande huruvida avtalsbrott föreligger skall parternas gemensamt tillsätta en 

särskild granskningsgrupp av opartiska personer. De av parterna utsedda personerna utser därefter en tredje 

person. 

 

Övrig tvist om tillämpningen av detta avtal avgörs enligt lag i domstol. 
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§ 8 Avtalstid 

Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna har rätt att förlänga avtalet med ytterligare 1 (ett) + 

1 (ett) år. En utvärdering av avtalet ska göras efter halva giltighetstiden. Parternas ambition är härvidlag att 

överläggningar om förlängning av avtal skall vara genomförda senast 6 (sex) månader före avtalets upphörande.  

 

§ 9 Uppsägning 

Varje part har möjlighet att aktualisera en uppsägning av avtalet före avtalstidens utgång. En begäran om 

uppsägning behandlas i Regionchefsgruppen och Regionala samverkansrådet. Uppsägningstid för avtalet är 12 

månader. 

 

§ 10 Upprättat avtal 

Detta avtal har upprättats i sex exemplar, varav parterna har tagit var sitt exemplar. 
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För Region Blekinge       För Karlskrona kommun 

 

Karlskrona den      /        2021  Karlskrona den      /        2021 

 

 

 

Lennart Förberg Peter Lilja  Sandra Bizzozero        Carl-Martin Lanér  

Regionstyrelsens ordf Regiondirektör  Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör 

 

 

 

För Ronneby kommun   För Karlshamns kommun 

 

Ronneby den      /        2021   Karlskrona den      /        2021 

 

 

 

Roger Fredriksson Tommy Ahlquist Per-Ola Mattsson Daniel Wäppling 

Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör Kommunstyrelsen ordf Kommundirektör 

 

 

 

För Sölvesborgs kommun   För Olofströms kommun 

 

Sölvesborg den      /        20201  Olofström den      /        2021 

 

 

 

Louise Erixon   Lars Ericsson  Morgan Bengtsson Iréne Robertsson 

Kommunstyrelsen ordf Kommunchef  Kommunstyrelsens ordf Kommunchef 

 

 

 

 

  


