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Skåne i framkant

Forskning &
Innovation

Skåne är en region med stark tillväxt och
starka forsknings- och innovationsmiljöer
med lokal förankring.
Skåne bygger ett varumärke som baseras på forskning och
innovation i en aura av entreprenörskap som accelererar,
investerar, integrerar och kommersialiserar. Placeringen
av ESS som en storskalig internationell satsning av
forskningsstruktursatsning i Skåne talar sitt tydliga språk.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram en programförklaring för forskning och innovation inom miljö och
samhällsbyggnad. För att tydliggöra vad kommunerna
vill få ut av satsningen har intervjuer med chefer inom
området genomförts.
De prioriterade områden som utkristalliserats är: Fysisk
planering med fokus på kommunala översiktsplaner och
detaljplaner samt förtätningsproblematik. Vidare finns behov av mer kunskap inom vattenforskning. Slutligen talas
om spänningen mellan stad och land med naturskyddsfrågor och havsmiljö som viktiga forskningsområden.
Ytterst handlar det om att se samhällsbyggnad i ett helhetsperspektiv, hur kan det goda samhället byggas som ger
trygghet, goda livsmiljöer och god hälsa?
En roll för Kommunförbundet Skåne är att hjälpa till
att ta fram samhälls- och kunskapsanalyser, att översätta forskningsresultat genom att exempelvis arrangera
tankesmedjor, workshops och seminarier och fungera som
matchmaker gentemot lärosätena.
Begreppet forskningskommun lanserades vid en tankesmedja i Kommunförbundet Skånes regi 2012 som en
utmärkande benämning på kommuner som bygger sin
verksamhet på forskningsbaserad kunskap. Vid efterföljande kontakter och workshops har ett antal kommuner
uttryckt intresse av att bli pionjärer inom miljö och
samhällsbyggnad. Dessa kommuner har medverkat till att
utveckla kriterier för skånska ”forskningskommuner” som
bidrar till att forskningen kan skapa mervärde för
kommunal verksamhet.
Malmö är den första forskningskommunen som blir certifierad. Sex kommuner och tre lärosäten har gått samman
i en ansökan inlämnad till Formas. Projektgruppen utgår
från Kommunförbundet Skånes initiativ med certifiering
av forskningskommuner.
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Formas har beviljat ansökan med 8,6 miljoner kronor
vilket innebär bidrag till finansiering av kommundoktorander för flera av de deltagande kommunerna.
Här ska en modell för välfungerande samverkan mellan
kommuner och forskningen utprovas. Projektet är treårigt
och startar hösten 2015.
Forskningskommuner skapar en win-win situation som
stärker kommunernas strategiska kunskapsutveckling
och bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare
framöver. På så sätt fortsätter Skåne att vara en region
med starka forsknings- och innovationsmiljöer med ännu
tydligare lokal förankring.
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Som Forskningskommun blir
det enklare att möta varandra
Samverkan mellan akademi och offentlig
sektor handlar mycket om kultur och tradition
där konceptet forskningskommun ger
möjlighet att bredda perspektiven beskriver
Hannie Lundgren, forskningsdirektör på
Region Skåne.

”Konceptet Forskningskommun
kommer göra det enklare för de
inblandade sektorerna att möta
varandra.”
Med uppdraget att driva den regionala utvecklingen
arbetar Region Skåne på olika sätt med att öka samarbetet
mellan akademi och offentlig sektor. Regionen har
historiskt, ända sen 1700- talet haft samverkan med
akademin. Hannie Lundgren, forskningsdirektör på
Region Skåne beskriver att ”Min erfarenhet säger att
vi i Skåne, i jämförelse med övriga Sverige, har ett
okomplicerat samarbete. Det är enkelt att lyfta på luren.”
Inom ramen för landstingets verksamhet har det största
samverkansområdet naturligt varit knuten till forskning av
medicinsk karaktär, men idag finns innovationsområden
inom även andra av regionens utvecklingsområden. Ett
sådant område är Smarta hållbara städer med målet att
Skåne 2020 ska vara internationellt ledande i att skapa
och implementera innovationer som ska lösa städernas
utmaningar på hållbarhetsområdet.
Ett annat område, som dessutom går in i Region Skånes
olika uppdrag är Personlig hälsa som syftar till att skapa
förutsättningar för utveckling av innovativa och globala
skalbara lösningar för god hälsa, hög livskvalitet och för
personligt engagemang genom både regionalt, nationellt
och internationellt samarbete. ”Vi ser exempelvis att vård
i hemmet blir allt mer vanligt. I den frågan har ju stadens
fysiska utformning en enormt viktig betydelse.” berättar
Hannie.
Hannie sitter med som ledamot i Advisory Board, den
rådgivande styrelsen som behandlar ansökningarna om att
certifiera forskningskommuner.
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Även om landstinget historiskt har haft god dialog med
Skånes lärosäten beskriver Hannie att samverkan mellan
offentlig sektor och akademin handlar mycket om kultur
och tradition.
”Kommunen har mestadels varit värd där forskaren har
ställt frågor som kommunen har hjälpt forskaren att
svara på. Som Forskningskommun får kommunen själv
ställa frågorna vilket är en jättefördel för kommunens
utveckling.”
Men kultur och tradition tar tid att förändra. Hannie
beskriver därför betydelsen av att vara envis då det tar
tid att bredda perspektiv. ”Region Skåne har blivit bättre
på att arbeta med kommunerna i dessa frågor men ska
vi fånga hela samhällsbyggnadsbilden är det viktigt att
samverka i en ännu större grad. Det är inte alltid enkelt.
Ser man till vår organisation som är jättestor är det
svårt att komma rätt, både för stora men framförallt
mindre kommuner, särskilt om de inte tidigare har haft
något samarbete med oss. Där tror jag att konceptet
Forskningskommun kommer leda till att det blir enklare
att möta varandra.”.

När kommunen sätter
forskningsagendan
Med en mer systematisk metod for samarbete med lärosätena har kommuner en chans
att ligga i framkant menar Thomas Lexén,
stadsarkitekt i Staffanstorps kommun.
Få kommuner har en metod för samarbete med högskolor
och universitet. ”Vi stöter på vad som händer på lärosätena men ofta genom fortbildningsinsatser anordnade
av externa parter som tar hjälp av forskare och nya rön.”
berättar Thomas Lexén, stadsarkitekt och plan- och exploateringschef i Staffanstorps kommun. Thomas beskriver att det inte finns en självklar kontaktyta idag mellan
lärosätena och den kommunala organisationen. Istället är
kommunen ofta föremål för forskning eller grundutbildning, ibland som aktiv del i en studie men ibland får de
kännedom om studien först när slutrapporten publiceras.

Thomas är författare till en projektidé om att studera hur
kommuner i olika regioner arbetar, men också inte arbetar,
för att övervinna svårigheter i mellankommunal planering
och annan samordning. Spåren av kommungränser går
att avläsa i landskapet när byggnader som inte gynnas av
en central placering, exempelvis vindkraftverk, förläggs i
utkanten av kommunen. Dock är det inte lika tydligt att se
vad som inte blivit byggt på grund av kommungränser.

”Det finns jättemånga ämnen av betydelse att forska kring.
Kunskap är alltid bra.” menar Thomas och fortsätter
”Hur kan vi exempelvis bli bättre på att omsätta teorier i
praktik? Kommunerna kan vara en grund där det går att
visa på fall där det har lyckats, särskilt kopplat till frågor
kring klimatförändringar. Där har vi mycket kvar att göra.”
Ett annat ämne Thomas lyfter är problematiken för kommunen att planera sina gränsområden. ”Man låter gärna
bli, vilket begränsar möjligheten för hållbar utveckling.
Staffanstorps kommun har gränser på många håll där det
finns goda anledningar för samverkan i planeringsfrågor,
särskilt kopplat till förtätning i och med goda kommunikationsmöjligheter.”.

Thomas beskriver att dessa företeelser pekar på att dessa
gränsfenomen kan ha inverkan på samhällsutvecklingen.
Eftersom det är en lång process från att forskningsresultat når den kommunala organisationen genom den
allmänna kunskapsutvecklingen menar
Thomas att det är
svårt för kommuner
att ligga i framkant.
Med bland annat en
kommundoktorand
hade kontaktytan
blivit mer tillgänglig
där kommunen kan
vara med och bidra i
utvecklingen genom
att vara en del tidigt
i processen. ”Det
hade varit intressant
att vara med från
Thomas Lexén, Stadsarkitekt
början.” avslutar
Staffanstorps kommun
Thomas.

Välkommen Therese!

Vad kommer du att göra i höst?
Hej! Jag har disputerat vid Lunds universitet inom
marinekologi med särskilt fokus på havsmiljön runt Skåne.
Jag kommer senast från Simrishamns kommun där jag
arbetade som projektledare på Marint centrum.
På Kommunförbundet Skåne kommer jag att, tillsammans
med våra kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne
och skånska akademin, utveckla och ansöka om ett större
forsknings- och utvecklingsprojekt för klimatanpassning
av kust och hav.

Therese Jephson, ny medarbetare inom forskning och
innovation på Kommunförbundet Skånes avdelning för
Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och folkhälsa.

Anledningen är att det behövs mer information
om hur kommunerna skall planera för miljö- och
klimatförändringar. Syfte att ta fram kunskap som krävs
för att fatta långsiktiga och bra beslut om åtgärder för
klimatanpassning. För detta behövs ett mer omfattande
projekt i samverkan med forskning och kommuner.
Dialogen med kommunerna är redan igång och
förutsättningarna att skapa ett underlag för det fortsätta
arbetet är goda.

Kalendarium Forskning och Innovation
Miljö och Samhällsbyggnad hösten 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.
Nedanstående aktiviteter finansieras av externa anslag från
bl a Region Skånes miljövårdsfond och Formas och är
därför avgiftsfria för kommunerna.
Symposium – Forskningskommuner
Malmö den 21 september
Konceptet forskningskommuner inom miljö och
samhällsplanering har utvecklats av Kommunförbundet
Skåne tillsammans med SLU Alnarp sedan 2012. En
forskningskommun använder samverkan med forskningen
som en del av sin strategiska utveckling, för att utveckla
lösningar på kommunens centrala utmaningar, för att bli
en attraktiv arbetsgivare mm. Malmö bjuder in till detta
symposium som går av stapeln på rådhuset. Samtliga
lärosäten i Skåne medverkar under dagen.
Ny rapport kring arbetslivsfrågor är utgiven
Att förstå och bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker
– och bli en attraktiv arbetsgivare. Rapporten är skriven
av Lisbeth Rydén. Den presenteras på ett nätverk för
personalchefer i Lund den 25 september.
Utgivna FoI rapporter kan laddas ner på
www.kfsk.se/nedladdningar

Dialogmöte om kommunal havsplanering
Lund den 2 november
Många intressen samsas i havet och längs kusterna
och i takt med klimatförändringens påverkan kommer
kusten förändras vilket skapar behov av långsiktig
förvaltning av kust- och havsområden. Detta ökar
behovet av planering och framförallt samordning för
kommunerna. Under hösten 2014 arrangerades därför en
forskningscirkel på temat om planering av det kommunala
havet. Genom en tvärprofessionell grupp deltagare
har informationsspridning och kunskapsutbyte ökat
kompetentesen om planering av det kommunala havet.
Gemensamma frågeställningar har lyfts och nya perspektiv
skapats. Resultatet av cirkeln fyra träffar resulterade i en
FoI rapport som kommer presenteras och diskuteras under
mötet.
Rapporten kan du ladda ner på kfsk.se/nedladdningar
Träff angående FoU-projekt kring klimatanpassning
kust och hav den 9 november
Under hösten arbetar Kommunförbundet Skåne i ett
samverkansprojekt kring klimatanpassning kust och
hav. Projektet syftar till att utveckla ett FoU-projekt
tillsammans med skånska kustkommuner, Länsstyrelsen
Skåne, Region Skåne och skånska akademin. Den 9
november arrangerar därför Kommunförbundet Skåne
i samarbete med Region Skåne en träff där målgruppen
är forskare och kommuner med intresse för att delta i
projektet.
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