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Avsiktsförklaring, Enköpings kommun,
Ledningsregementet och Mälardalens högskola
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avsiktsförklaringen godkänns.

Sammanfattning
Försvarsmakten, Enköpings kommun och Mälardalens högskola vill med en
avsiktsförklaring uttrycka ett gemensamt intresse för vidare samverkan rörande
kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt forskningsprojekt och
studentarbeten. Mälardalens högskola kommer blir Mälardalens universitet den 1
januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13
Ej signerad avsiktsförklaring, 2021-12-13

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Åsman
0171-62 62 16
magnus.asman@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-12-13

KS2021/897

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring, Enköpings kommun,
Ledningsregementet och Mälardalens högskola
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.

Ärendet
Bakgrund
Försvarsmakten, Enköpings kommun och Mälardalens högskola vill med en
avsiktsförklaring uttrycka ett gemensamt intresse för vidare samverkan rörande
kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt forskningsprojekt och
studentarbeten. Mälardalens högskola kommer bli Mälardalens universitet den 1
januari 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för Ledningsstöd. Ett antal arbetsmöten har
hållits tillsammans med ledningsregementet och Mälardalens högskola för att
identifiera de områden som ger mest effekt att samarbeta omkring.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande
vikt för varje professionell organisation. För att bibehålla och öka Enköpings
attraktivitet för företag, organisationer och medborgare är ett samarbete med
Mälardalens högskola och ledningsregementet därför av stor betydelse.
Tillgång på högre utbildning påverkar inflyttningen positivt. Idag har Enköping en
lägre utbildningsnivå i jämförelse med större städer inom Mälardalsregionen.
Samtidigt finns det flera stora kunskapsintensiva företag och organisationer i
regionen.
Det finns redan pågående och nyligen initierade samarbeten med Mälardalens
högskola och ledningsregementet. Exempel på dessa är ett Letter of intent för
CODE, Community building and sensemaking in a digital ERA, kontinuerliga
kontakter mellan kommunen och ledningsregemente för möjliga yrkesutbildningar
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och pågående samtal med Mälardalens högskola om möjliga projekt för att stödja
oss i hållbarhetsomställningen.
Dessa samarbeten fortgår naturligtvis även utan en formell avsiktsförklaring men
kommunledningsförvaltningen bedömer att en avsiktsförklaring underlättar en
strukturerad dialog och samordning på olika nivåer mellan parterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaringen godkänns.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen har inte förbundit sig till några ekonomiska åtaganden i
avsiktsförklaringen.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
De eventuella samarbeten som sker inom ramen för avsiktsförklaringen kommer
beakta de av kommunfullmäktige beslutade styrdokumenten inom exempelvis
barnperspektiv, jämställdhet och hållbarhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-13
Ej signerad avsiktsförklaring, daterad 2021-12-13

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Avdelning för ledningsstöd, för åtgärd
Alla nämnder, för kännedom

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun
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Avsiktsförklaring om samverkan mellan Mälardalens högskola,
Ledningsregementet i Enköping och Enköping kommun
1. Parter
Mälardalens högskola
Organisationsnummer: 202100-2916
Box 883
721 83 Västerås
Ledningsregementet
PL 920
74981
Enköpings kommun
745 80 Enköping
2. Bakgrund
Mälardalen är en av Europas mest expansiva och Enköping är en del av den tillväxten. Enköpings
kommun närmar sig 50 000 invånare och är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Enköping är
även en av nio svenska städer som ingår i Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus
på smarta hållbara städer.
Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje
professionell organisation. För att bibehålla och öka Enköpings attraktivitet för företag, organisationer
och medborgare är ett samarbete med Mälardalens högskola och ledningsregementet därför av stor
betydelse.
Tillgång på högre utbildning, exempelvis genom ett campus etablerat på orten påverkar inflyttningen
positivt. Idag har Enköping en lägre utbildningsnivå i jämförelse med större städer inom
Mälardalsregionen. Samtidigt finns det flera stora kunskapsintensiva företag och organisationer i
regionen.
MDH är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000
studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning,
teknik, kammarmusik och opera. Vid MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att
bidra till att lösa samhällets utmaningar. Forskningsverksamheter i framkant utgör en förutsättning i
detta, men för ett lyckat resultat krävs också samverkan och samproduktion med omgivande samhälle.
MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att
jorden håller längre.
Ledningsregementet är ett förband inom Försvarsmakten beläget i Enköping. Ledningsregementet
utbildar, utvecklar och skapar förmågor inom ledning, samband, telekrig, psykologiska operationer,
cyber samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö. Ledningsregementet
samordnar samtliga förband och myndigheter inom Enköpings garnison.
Försvarsmakten, Enköpings kommun och Mälardalens högskola ser möjligheter till samarbete kring
kompetens- och personalförsörjning samt utbildning och forskning.
Effekter som kan uppnås genom detta samarbete är:





förbättrad kompetensförsörjning och kompetensutveckling hos befintliga företag och
Försvarsmakten
ökad rörlighet mellan parternas organisationer
ökad attraktivitet i Enköping för företag, medborgare och organisationer, samt stärkt profil
inom styrkeområdet IT-säkerhet
ökad inflyttning av personer med spetsutbildning och personer som vill utbilda sig

2021-12-13

3. Avsiktsförklaringens syfte
Ledningsregementet i Enköping, Enköpings kommun och Mälardalens högskola vill med denna
avsiktsförklaring uttrycka ett gemensamt intresse för vidare samverkan rörande kompetensutveckling,
kompetensförsörjning samt forskningsprojekt och studentarbeten.
I och med denna avsiktsförklaring förbinder sig parterna till att gemensamt undersöka
förutsättningarna för möjliga samarbeten inom områdena:
 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling
 IT-säkerhet
 Cybersäkerhet
 Digitalisering
 Testning
 Innovation
 Automation
 Förändringsledning
 Organisationsutveckling
4. Former för samverkan
Parterna har för avsikt att inom ramarna för denna avsiktsförklaring planera, genomföra och följa upp
sin framtida samverkan utifrån de områden som har beskrivits ovan. Parterna tar härmed också
gemensamt ansvar för utveckling av de framtida formerna för samverkan och för eventuella därtill
hörande avtal samt handlings- eller projektplaner
Kontaktpersoner
NN, Enköpings kommun
NN, Ledningsregementet
NN, Mälardalens högskola

5. Organisering av arbetet i enlighet med denna avsiktsförklaring
Styrgrupp
Har beslutanderätt och uppföljningsansvar avseende såväl arbetet inom ramarna för
avsiktsförklaringen som inom ramarna för framtagandet av former och avtal för framtida samverkan.
Styrgruppen består av:
Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Enköpings kommun.
NN, Ledningsregemente
NN, Mälardalens högskola
Beredningsgrupp
Arbetar på uppdrag av styrgruppen. Under arbetet med avsiktsförklaringen och med framtagningen av
avtal för framtida samverkan agerar beredningsgruppen länk mellan den operativa verksamheten och
styrgruppen.
Beredningsgruppen består av:
Anna Nilsson, Enköpings kommun
Magnus Åsman, Enköpings kommun
NN, Ledningsregementet
NN, Mälardalens högskola
Samordningsansvar
Mälardalens högskola intar en samordnande roll vad gäller det vidare arbetet med att ta fram konkreta
planer och avtal för vidare samverkan.

6. Leverans
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-

Arbetet inom ramarna för avsiktsförklaringen ska generera ett förslag på de framtida formerna
för samverkan

-

Arbetet inom ramarna för avsiktsförklaringen ska generera eventuella därtill hörande avtal
samt handlings- eller projektplaner.

-

Avtal samt handlings- och projektplaner kan genereras löpande under perioden för
avsiktsförklaringen.

-

Samtliga framlagda förslag beslutas om av berörda parter.

-

Arbetet enligt ovanstående bedrivs av beredningsgruppen under ledning av samordnare (se
ovan under rubriken samordningsansvar).

7. Uppföljning av avsiktsförklaringen och av leverans
Själva avsiktsförklaringen och arbetet med att ta fram former och avtal för vidare samverkan ska följas
upp kontinuerligt av styrgruppen och minst 2 ggr per år.
8. Giltighetstid
Avsiktsförklaringen gäller så snart samtliga parter har undertecknat den. Parternas avsikt är att denna
avsiktsförklaring ska gälla i 12 månader från undertecknandet.
Vid behov förlängs avsiktsförklaringen efter beslut av ingående parter
Denna avsiktsförklaring har upprättats i tre (3) original varav parterna har tagit varsitt.
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