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Våga, och samverka

Forskning &
Innovation

Konceptet trippel helix syftar till att beskriva
betydelsen av dynamisk samverkan
mellan offentlig verksamhet, näringsliv och
forskning.
Burlövs kommun är en liten kommun till ytan där större
delen används till infrastruktursatsningar. ”När vi nu planerar
för olika utbyggnader står buller högt på agendan.”
beskriver Lars-Åke Ståhl och berättar att det är just kopplat
till bullerutredningar som kommunen tidigare har
samverkat med akademin.
Han ser möjligheten att ansöka om att bli Forskningskommun
som ett komplement för kommunen att i praktiken verka
närmare akademin där den största fördelen är den
rutinhantering som skapas kring att bli en Forskningskommun.
”De här frågorna har ett stort värde i kommunerna, men
min erfarenhet säger att det bygger mycket på enskilda
personer. Rutinerna gör att praktik och forskning binds
samman kring en struktur genom de kriterier som
förväntas uppfyllas.” förklarar Lars-Åke.
Han nämner vikten av trippel helix, till och med penta
helix, där även medborgare samt ideella organisationer
samverkar tillsammans med offentlig verksamhet,
näringsliv och forskning. ”Samverkan mellan olika aktörer
är en avgörande faktor för en kommun med målet att
skapa hållbar tillväxt och hållbar samhällsutveckling.”
säger Lars-Åke.
Som ledamot i Advisory board, den rådgivande styrelsen
som behandlar ansökningarna om att bli Forskningskommun,
har Lars- Åke höga förväntningar.
”Jag ser med spänning fram mot att se inriktningarna på
de ansökningar som kommer in, var kreativiteten kommer
vara som störst och framförallt vilka kommuner som är
intresserade. I ett övergripande perspektiv är det viktigt
att de skånska kommunerna stimulerar varandra till
möjligheten att söka som Forskningskommun, att coacha
varandra och vässa ansökningarna. Det är viktigt att inte
sitta och vänta ut varandra eller den perfekta ansökan
utan att vi vågar vara mer öppna i problemformuleringen i
samband med att ansökan sänds in.” avslutar Lars-Åke.

Lars-Åke Ståhl, kommunchef i Burlövs kommun
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Forskning behövs för en
bättre kommun nu och i
framtiden
Som samhällsbyggnadschef i Hörby kommun
ser Åsa Ratcovich att både kommuner och
lärosäten vinner på att involvera varandras
perspektiv.

”Vi behöver forskningens djupare
kunskap och modeller för att
utveckla vår praktiska vardag”.
Med många år som verksam i den kommunala sektorn
menar Åsa Ratcovich att forskningen behövs för att
hantera de allt mer komplexa systemen i de kommunala
uppdragen. ”Vi behöver forskningens djupare kunskap
för att hantera dagens globala verklighet, kraven från EU
och den nationella lagstiftningen är exempel som skapar
ständig förändring” säger Åsa.
Hon ser översiktsplanarbetet som ett viktigt område för
kunskapsutveckling inom miljö och samhällsbyggnad.
”Översiktsplanering är något som alla kommuner arbetar
med. Det är omfattande och kontinuerliga processer
som innefattar många olika komplicerade perspektiv. I
dynamik med akademin kan vi skapa ett lärande och en
process, helt enkelt nya modeller.” förklarar Åsa.
Åsa ser Forskningskommun som ett bra verktyg för
kommuner att involvera forskning. ”Kriterierna är rimliga
men för oss, utifrån en liten kommuns perspektiv, är det
viktigt att hitta möjligheter att samverka. Jag ser det som
fördelaktigt att pröva modeller, generera perspektiv eller
forska över kommungränser.” säger Åsa, och berättar
vidare att hon vill lyfta förslaget i nätverket Skåne nordost,
ett samarbete mellan Bromölla, Hässleholm, Hörby,
Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.
”Det jag ser som den största fördelen med den samverkan
som Forskningskommun innebär är de olika perspektiv
som mer effektivt gör kommunen och samhället till en
bättre plats att bo och leva i, både för dagens situation
men också för framtidens kommande generationer.”
avslutar Åsa.

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun
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Forskningskommun ger ökade
möjligheter att anpassa
forskningen
En Forskningskommun ges större möjlighet
att vara en aktiv part i framtagandet
av forskningsområden menar Åsa
Abrahamsson. Det är en av flera fördelar hon
pekar på som Forskningskommun inom miljö
och samhällsbyggnad.
Åsa arbetar med frågor som rör urban grönska,
biodiversitet och naturvård. I projektet Biodivercity
undersöks nya metoder för att öka grönskan i staden
genom smarta biotoper på mindre ytor. I projektet arbetar
de tillsammans med många olika aktörer, bland annat
forskare från SLU Alnarp.

Annika Eklund, ny avdelningschef för samhällsbyggnad,
miljö, kultur, fritid och folkhälsa på Kommunförbundet Skåne
sedan sommaren 2014. Nedan berättar hon om sin syn på
forskning i den kommunala verksamheten

Forskning i sin ursprungliga betydelse är att systematiskt
öka den samlade kunskapen inom ett område. I
forskningsvärlden finns idag ett antal metoder och
paradigm, väl anpassade att tillämpa på forskning inom
samhällsbyggnadsområdet. De är av hög kvalitet och
fokuserar på de utmaningar som finns för att bygga ett
hållbart samhälle.
Att på olika sätt bedriva utvecklingsarbete för att bli
bättre på det som görs är en beprövad metod inom de
flesta områden och görs i alla organisationer dagligen.
Självklart också i kommunerna. Men att ta steget från
utvecklingsarbete till forskning kräver mer.
Skåne är idag en region med flera lärosäten med en
bred kompetens. Möjligheten för en kommun och en
disciplin att samverka i gemensamt formulerade områden
är därför god - att ansöka som Forskningskommun
inom samhällsbyggnadsområdet är en framgångsfaktor.
Det ger kommuner möjligheten att få sina unika
förutsättningar belysta och ta in de resultat som genereras
för kunskapsutveckling och strategiskt arbete.
De kriterier som en Forskningskommun uppfyller skapar
förutsättningar att bedriva forskning vars resultat bidrar
direkt till kommunernas utvecklingsarbete. Det i sin tur
skapar bättre möjlighet att möta de utmaningar som vi
står inför när vi planerar och bygger för framtiden, ett
resilient samhälle med fokus på social-, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.

Åsa förklarar att forskarna har bidragit med spetskompetens
om hur man ordnar det bästa jordsubstratet för att
efterlikna naturlig jord. Åsa beskriver det som en
framgångsfaktor att ha tillgång till den typen av
spetskompetens. ”Vi är en kommun som vill mycket
och vi kan inte lita till att alla lösningar redan finns i
existerande form. Vi måste pröva, utvärdera och stå i
framkant tillsammans med forskningen, att tillsammans
pröva stigar vi inte visste fanns” förklarar Åsa.
Malmö stads samverkan med lärosätena har potential att
bli ännu starkare som Forskningskommun, vilket Åsa ser
som fördelaktigt. ”Ser man till kriterierna uppfyller vi dem
redan, exempelvis genom de tre kommundoktorander
som arbetar tillsammans med gatukontoret. Men som
Forskningskommun blir vi något mer än bara ett case,
det ökar vår möjlighet att anpassa forskningen efter våra
specifika frågeställningar och behov. Vi blir en aktiv part
i identifieringen av forskningsområden och det hjälper
framförallt vår egen strategiska utveckling” avslutar Åsa.
Åsa Abrahamsson,
projektledare på
Miljöförvaltningen
Malmö stad

Kalendarium FoI Miljö och
Samhällsbyggnad våren 2015
Kommunförbundet Skåne driver sedan flera år tillbaka
en omfattande avdelningsövergripande verksamhet inom
forskning, utveckling och innovation i samverkan med
lärosätena och andra aktörer. Syftet är att bidra till att
öka kommunernas strategiska kunskapsutveckling och att
stärka det kommunala initiativet inom forskningen. De
flesta av nedanstående aktiviteter finansieras av externa
anslag från bland annat Region Skånes miljövårdsfond och
Riksantikvarieämbetets FoU medel och är avgiftsfria för
kommunerna.

Kalendarium FoI Miljö och
Samhällsbyggnad våren 2015
Dialognätverket för ekosystemtjänster träffas
i Simrishamn den 10 februari i samarbete med
Marint Center i Simrishamn. Lägesrapporter från
forskningscirklarna och olika forskningsprojekt kommer
att ges vid mötestillfället, bland annat status för den
kommuninitierade studien kring ekosystemtjänster som
Naturvårdsverket beviljat medel till. Vi får också besök
från Stockholm Resilience Center. Ytterligare en träff för
dialognätverket kommer att genomföras senare i vår.
I februari erbjuds en poänggivande kurs kring
landskapsfrågor och landskapskonventionen i
samarbete med Region Skåne, Regionmuseet Kristianstad,
HKR och SLU Alnarp. Kursen avslutas med ett besök på
landskapsobservatoriet i Katalonien. Region Skåne har
erhållit FoU medel från RAÄ för att genomföra denna
utbildning. Därför är den kostnadsfri. Start 9 februari
med internat på Frostavallen.
Nationellt seminarium om mötet mellan forskning
och praktik ur ett kommunalt perspektiv den 12
mars Syftet med dagen är att visa goda exempel på
samverkanskontrakt mellan kommuner och forskning
för att inspirera fler kommuner att se samverkan
med forskningen som en del av sin strategiska
kunskapsutveckling. Malmö presenteras som Sveriges
första forskningskommun. Seminariet sker i samverkan
med IQ Samhällsbyggnad, SKL och forskningsfinansiärer
som VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.
Plats: Centralt i Stockholm.

Skånsk landskapsdag - tema vandringsleder
Denna konferensdag som genomförs i samarbete
med Länsstyrelsen, SLU Alnarp och högskolan i
Kristianstad, syftar till att diskutera vad den aktuella
landskapskonventionen betyder för folkhälsa,
landsbygdsutveckling och kunskap om landskapet.
Tidpunkt 14 april 2015 på Kullaberg. Höganäs kommun
är värd för eventet.
Forskningscirkel om översiktlig planering i samarbete
med SLU Alnarp.
Start april.
Tankesmedja – forskningskommuner
Mötesplats för forskare och praktiker där aktuell
forskning presenteras och stimulerar till dialog, konkreta
kommunbaserade forskningsprojekt och presentation av
forskningskommuner. I samarbete med Malmö stad.
Maj 2015
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