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Två världar möts

Nu är det klart. Skånska kommuner
har möjlighet att bli forskningskommuner inom miljö och samhällsbyggnad.
Elisabeth Larsson, kommunchef i Svedala
sitter i Advisory Board som fått uppdraget
att behandla ansökningar och certifiera de
utvalda kommunerna.
Kommunförbundet Skånes Advisory Board
är en rådgivande styrelse som består av representanter från alla skånska lärosäten samt sex
kommundirektörer, direktören för Kommunförbundet Skåne och forskningsdirektören
för Region Skåne. Gruppens uppgift är att
bidra med sakkunskap och ge återkoppling på
verksamheten inom enheten för forskning och
innovation. Exakt hur arbetet kommer se ut är
inte klart men vi kommer titta på ansökningarna utifrån de kriterier som kommer sättas
upp under 2014, säger Elisabeth Larsson.
Den kommunala världen skiljer sig från forskarvärlden men de olika kulturerna behöver
varandra, menar Elisabeth Larsson. Det är
lätt att säga att man ska samarbeta men inte
alltid lika enkelt i praktiken. Advisory Board
kommer att fungera som bollplank och ge råd
och stöd i forskningsprocesserna, säger hon.
Elisabeth Larsson anser att Kommunförbundet Skåne har ett ansvar att tillsammans med
lärosätena förmedla vad det innebär att vara
Forskningskommun. Hon menar att förändringarna kan vara en resursmässig utmaning
eftersom många kommuner redan nu har det
svårt att klara ekonomin. Kommunförbundet
Skåne behöver visa att kommunerna har nytta

av aktivt samarbete med lärosätena. Det görs
så mycket bra forskning som kommunerna
inte kommer åt. Genom att exempelvis ha
kommunanställda som även forskar 25%
öppnas en kanal där kunskap kan bäras fram
och tillbaka mellan de skilda världarna, säger
Elisabeth Larsson.
Hennes förhoppning är att skapandet av gemensamma kanaler kommer bidra till enklare
samarbete som gynnar utvecklingen inom båda
områdena. Forskningskommunerna kommer
kunna förbättra kvaliteten i den kommunala
verksamheten, avslutar Elisabeth Larsson.
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Skåne utvecklas
tillsammans

Nätverket för Ekosystemtjänster utökas.
I Kommunförbundet Skånes projekt
ingick det tidigare endast de kustnära
kommunerna. Nu kan alla skånska kommuner samverka mellan varandra och med
lärosätena.
Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi vid
Lunds universitet, Campus Helsingborg ser
bara fördelar med nätverkets utökning. Min
erfarenhet av liknande nätverk är att de ökar
samarbetet mellan kommuner som tidigare sett
sig som konkurrenter om lokala utvecklingssatsningar, säger Torleif Bramryd.
Kommunförbundet Skåne är en plattform som
enligt Torleif Bramryd underlättar kontaktskapande och utvecklandet av nya samarbeten.
Ekosystemtjänstprojektet har skapat de förutsättningar som behövs för att bilda nätverk
mellan de skånska lärosätena och flera skånska
kommuner, säger Torleif Bramryd.
Enligt honom har Kommunförbundet Skåne
även funktionen att förmedla ut projektens
kunskaper till alla skånska kommuner. Det
är därför viktigt, menar Torleif Bramryd, att
Kommunförbundet Skåne stannar kvar inom
de projekt som initierats i exempelvis referensgrupper eller projektgrupper. Det underlättar
för kommande fortsättningar och utvecklingar
av projekten, säger han.
Enligt Torleif Bramryd bidrar Kommunförbundet Skånes arbete till att öka det kommunala intresset och vägleda kommunerna mot
ett ökat utvecklingstänkande inom den egna
verksamheten. Kommunförbundet Skånes har en
mycket viktig forskningsinitierandefunktion som i
slutändan bidrar till ökad
ekonomisk tillväxt och
sysselsättning i hela Skåne,
avslutar Torleif Bramryd.

Forskning utvecklar
den kommunala
verksamheten

Det finns bara fördelar med samarbete
mellan lärosäten och kommun, menar
Malin Rizell, tf avdelningschef på Strategisk planering i Helsingborg. Genom
forskning får kommunerna möjlighet att
utvärdera och ta en fråga ett steg längre,
alternativt se det från ett helt annat håll,
säger hon.
Malin Rizell menar att de i den kommunala
verksamheten har svårt att gå på djupet med
en fråga på grund av tidsbrist. Enligt henne kan
ett bra samarbete med forskningen bidra till
kunskapsdjup och bättre omvärldsbevakning.
Arbetet i kommunen är baserat på politiska
uppdrag medan forskning kan förhålla sig mer
fritt till en frågeställning, säger hon.
Det är viktigt att formulera problembilden och
forskningens fokus tillsammans, säger Malin
Rizell. Hon menar att forskaren behöver ha
en problembild som stämmer överens med
kommunens bild i ett samverkansprojekt. Det
krävs att kommunens tjänstemän är aktiva under forskningsprojektets gång om samarbetet
ska bli lyckat, säger Malin Rizell. Hon menar
att det annars riskerar att bli en slutprodukt
som kommunen inte kan applicera i vardagen.
Kommunförbundet Skånes projekt med
Forskningskommuner innebär ett utarbetat
samarbete mellan lärosäten och kommun. Med
ett bra och bearbetat samarbete menar Malin
Rizell att kommunen får möjlighet att utveckla
och gå djupare i en fråga samtidigt som forskaren eller studenten får sin problemställning
i ett sammanhang. Detta ökar möjligheten till
utvecklande kunskapsöverföring på båda hållen, säger hon.

Forskningscirkel med
många vinster

Under en workshop i mars arrangerad
av Kommunförbundet Skåne presenterade Mats Gyllin, forskare på SLU Alnarp
innehållet i en av de forskningscirklar som
kommer starta under hösten 2014. Den
mest centrala funktionen med forskningscirkeln är att identifiera forskningsbehovet.
Det kan sedan förhoppningsvis leda till
ett faktiskt forskningsprojekt där SLU
är drivande med kommuner och andra
myndigheter som aktiva projektdeltagare,
säger Mats Gyllin.
Forskningscirkeln kommer bland annat belysa
vad rekreationsområden kan erbjuda för samhällsekonomiska vinster. Grundtanken är att
det är hälsosamt såväl fysiskt som mentalt att
vistas och röra sig i naturmiljöer av hög kvalitet vilket kan leda till kroppslig aktivitet och
mental återhämtning, säger Mats Gyllin. Han
menar även att variationsrika naturområden i
sig kan ge ekologiska effekter som exempelvis
kan förbättra luft- och vattenkvalitet och ge
utrymme för hotade växt- och djurarter.

Forskningscirkeln kommer även ta upp multifunktionalitet. Kort sagt: Hur mycket kan man
belasta ett område med olika funktioner och
ändå behålla de viktiga kvaliteter som man kan
ställa som krav på ett bra rekreationsområde,
säger Mats Gyllin.
För att ha något att utgå ifrån under forskningscirkelns diskussioner, kommer det att
finnas en del litteratur. Främst vetenskaplig,
men även annat som är relevant för ämnet.
Mats Gyllin ser fram emot diskussionerna
där deltagarna kan ventilera idéer kring nya
lösningar. Här kan man släppa hämningarna
och kasta fram alla möjliga lösningar och
framtidsspaningar, säger han.
Mats Gyllin menar att erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna och att det sker en överbryggning
mellan forskning och praktik är det viktigaste
med forskningscirkeln. Jag hoppas att gruppen
kan utgöra grunden för ett mera bestående
nätverk kring dessa frågor, säger han.

Kommunförbundet
ska certifiera
forskningskommuner

Styrelsen beslutade den 28 februari i år att
Kommunförbundet Skåne kan certifiera
skånska kommuner till forskningskommuner
inom miljö och samhällsbyggnad. Det är en
pilot under ett års tid från och med maj 2014.
Advisory Board, en styrelse sammansatt av
sex kommundirektörer, direktören för Kommunförbundet Skåne, forskningsdirektören
för Region Skåne och forskare från de skånska
lärosätena, är utsedd till ackrediteringsorgan.

Kalendarium

En givande workshop i mars utmynnade i fem
forskningscirklar, varav två forskningscirklar
startar hösten 2014.
Mats Gyllin, forskare på SLU Alnarp kommer
hålla i en forskningscirkel kring attraktiva
rekreationsområden.
Forskningscirkeln kommer vara indelad i fyra
teman; Ekosystemtjänster, mångfunktionalitet, administrativa/organisatoriska aspekter
och innovativa tankar kring nyetablering av
rekreationsområden.
Forskningscirkeln kommer hållas eftermiddagarna den 18 september, 9 oktober, 30 oktober
och 20 november. Läs mer om forskningscirkeln i denna tidning.
Höstens andra forskningscirkel, Hållbart
jordbruk och livsmedel, kommer hållas av
Anders Nilsson, forskningsledare på SLU
Alnarp.
För utveckling av ett hållbart jordbruk i Skåne
behövs en ökad förståelse och kunskap. Forskningen kan bland annat bidra med ny kunskap
om hur de biologiska produktionssystemen
fungerar i sina detaljer och som helhet. Kommunerna har en nyckelroll bland annat genom
att de lokalt ansvarar för tillsyn av centralt
fastlagda riktlinjer.
Utgångspunkten för forskningscirkeln är att
deltagarna i ett planeringsmöte gemensamt
bestämmer vilka frågor som gruppen vill beröra och vem som ansvarar för en inledande
problembeskrivning vid respektive möte.
Deltagande forskare utgörs av dels generalister
som deltar vid samtliga möten, dels specialister som kommer in vid någon eller några
enstaka träffar. Forskningscirkeln börjar den
1 oktober 2014.
Vidare kommer en workshop kring landskapskonventionen i samarbete med Region
Skåne, HKR, SLU Alnarp att erbjudas den 15
oktober på Ringsjöstrand.

