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Mötet öppnas
Monica hälsar välkomna och det genomförs en kort presentationsrunda eftersom alla
i gruppen inte har träffats tidigare.
Projektidé - Digital plattform för forskning och praktik
Beslut har kommit från VINNOVA om att ansökningen inte har beviljats. Beslutet
delas ut till ledamöterna och har tidigare också skickats via mail. Flera kommuner har
efterfrågat projektet och tillfrågade i referensgruppen har undrat när vi ska köra
igång. Vi kommer därför att arbeta vidare med att utveckla projektidén och sannolikt
söka igen då vi hittar en lämplig utlysning. Dessutom har vi kontakt med LTH/LU
och MaH kring att ev. involvera studenter i praktikarbeten eller examensarbeten för
att påbörja arbetet med utformningen av designen. Gerd tar upp att plattformen
måste vara lätt att använda och adekvat. Användargrupper måste in tidigt i processen.
Vi kommer träffa Gerd och en kollega till henne i nästa vecka (v 48) för att ha ett
öppet samtal om utformning av tex ett studentprojekt baserat på idén. Om man får
igång ett projekt med studenter kan resultatet från deras projekt också komplettera
ansökan. Det går att koppla projektiden till forskning genom tex att studera hur man
bygger en fungerande plattform. Viktigt också att undersöka behovet och vilka
innovationer som finns i den offentliga sektorn. Det kan vara en fördel med
nytänkande studenter.
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Lena (SLU) berättar att de också gärna är med på ett möte framöver. De har mycket
kontakt med avnämare inom sin ämnesområden, tex gröna näringar, stadsutveckling
och miljö, samt Tankesmedjan Movium. Dock önskas en tydligare beskrivning av
vilka områden som ska beröras i plattformen.
Ronny (Cementa) lägger till att studenterna numera ofta är en länk mellan praktiken
och forskningen. Viktigt att vi börjar med att undersöka behovet innan man
framställer den digitala biten. Ronny tar på sig att läsa ansökan för att eventuellt
komma med konkret kritik och tankar. Hannie tar upp att man behöver lobba för
sina ansökningar till VINNOVA, vilket vi ska göra mer framöver.
Tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt rundabordssamtal
Nicolina presenterar bakgrunden och anledningen till rundabordssamtal. Vi fick vid
senaste Advisory Board-mötet förslag på temat kompetensförsörjning. FoU KFSK
har internt diskuterat hur vi kan smalna av detta tema till att bli ett intressant
rundabordssamtal. Vi har också pratat om att det skulle vara intressant att få
information om Tillitsreformen. Tillitsreformen innebär att regeringen vill utveckla
en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. Målet är att proffsen
i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Med detta skapas större nytta och kvalitet för
medborgarna. En delegation har inrättats som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av
den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. FoU KFSK jobbar på att bjuda hit
ordförande för delegationen, Laura Hartman, som inledningstalare till Runda bordsdiskussionen.
Fokus för rundabordssamtalen kan vara; Utbildning – praktik, Kunskapsekosystem,
Plattformen – mötesplats. Nicolina informerar sedan om att KFSK Socialtjänst, vård
och omsorg nu startar en regional introduktionsutbildning för socionomer i syfte att
utbilda och informera dem om pågående projekt i kommunerna och vad socionomer
i kommunerna arbetar med. Ett angreppsätt för rundabordsdiskussionen kan vara att
skapa en mötesplats för att diskutera den kunskap man behöver när man är
färdigutbildad. Detta kan också kopplas till hur implementeringen av tillitsreformen
kan underlättas. Inbjudna till diskussionen bör vara ett antal nyckelpersoner på
strategisk nivå där vi diskuterar olika teman vid parallella bord. Diskussionen under
dagens möte i Advisory Board innefattade tex att det är viktigt att skapa denna
mötesplats och utveckla samverkan för att möta yrkeslivets behov. Det är mycket att
reflektera kring gällande detta och en ide är ju att man vid rundaborden diskuterar
olika utbildningar och professioner vid olika bord som nyckelpersoner blivit inbjudna
till. Man jobbar också olika med avnämare vid olika lärosäten och utbildningar.
Dessutom lyfts aspekten att nyexaminerade idag behöver vara bättre rustade med
verktyg för att hantera stress och överbelastning på arbetsplatsen.
Agneta poängterar att det är en kvalitetssäkring från lärosätena att ha denna dialog
Ger tar upp att det kanske bör vara återkommande möten. Mikael påpekar att
diskussion har varit uppe tidigare och det är kanske inte så konstigt att det behövs en
introduktionsutbildning via sin arbetsplats. Ulf menar att vi utbildar våra studenter
för att vara bättre rustade för att ta emot de inte vet. Gerd och Hannie (med fler)
menar också att det ser nog olika ut beroende på vilken utbildning det gäller och
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vilket yrke man ska ha. Agneta med fler påpekar också att det finns olika modeller för
att hur studenterna kan slussas in i yrkeslivet och även hur de möts på arbetsplatsen,
tex genom olika mentorskapsprogram och stödsystem för nyanställda. Dessa
modeller kan vi också ta lärdom av. Ronny ger ett exempel på där nya på
arbetsmarknaden återkopplar till sin utbildning efter ett år och berättar vad de har för
erfarenhet. Industrierna brukar vara duktiga på detta. Ledamöterna från lärosätena
och Region Skåne är positiva till att ha en god dialog med kommunerna kring denna
fråga. Nicolina arbetar vidare med programmet för dagen.
Informationsspridning av VINNOVAs uppdrag om samverkan
Therese informerar om SKLs nationella nätverk för högskolesamordnare, där
VINNOVA i oktober informerade om regeringsuppdraget att ta fram en modell för
utvärdering av samverkan mellan lärosätena och samhället. Se bifogar ppt med
minnesanteckningar från VINNOVAs presentation. VINNOVA ska lämna in sin
rapport till regeringen senast sista december 2016. Therese har bjudit in VINNOVA
för att komma till nästa dialogseminarium om Forskningskommuner, den 16 mars
2017, där vi hoppas att Adv. Board också vill delta. VINNOVA kommer för att
berätta mer om vad resultaten betyder för oss och även hur den nya
forskningspropositionen ser ut.
I övrigt har Therese gjort en förenklad SWOT-analys kring samverkan akademi och
kommuner baserat på dialog med kommuner och forskare (se bifogad ppt). Denna
kommer byggas på under nästa veckas FN konferens om Sustanible City
Development där Therese medverkar för att prata och leda ett rundabordssamtal om
Forskningskommuner. Therese bad om synpunkter/reflektioner på SWOT-analysen
från Advisory Board. Synpunkter från ledamöterna var tex gällande ”Sämre
karriärväg inom akademi” som i diskussion med vissa forskare har lyfts fram som ett
problem med anledning av att praktiknära verktyg och metoder som kommunerna
vill ha kan vara svårare att publicera i högt rankade tidskrifter. Dessutom om forskare
har delad tjänst och inte arbetar heltid med forskning kan det bli färre publikationer
per år. Synpunkten från gruppen är att detta kan stämma, men att det också kan vara
en bättre karriärväg att samverka med samhället och att det är en styrka inom flera
områden. En annan bra reflektion var att även gemensam kunskapsproduktion,
kompetenshöjning och utveckling ska ses som styrkor då dessa går att påverka.
Nästa arrangemang om samverkan mellan kommun och forskning, inom ramen för
Forskningskommun-konceptet blir den 16 mars och flertalet talare är bekräftade.
HKR berättar om Forskningsplattformen Hälsa i samverkan som är en
forskningssamverkan mellan Högskolan Kristianstad, Region Skåne och sex
kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp
och Östra Göinge. Det vore kanske intressant att höra mer om hur denna är
uppbyggd. Dessutom vore det bra att få med nån näringslivsrepresentant till detta
arrangemang. Vi bestämmer att vi kommer bjuda in IQSamhällsbyggnad. Ronny
informerar också om Smart Built Environment programmet och att satsningen på
digitalisering är stort. Finns mycket behov av att hitta smarta lösningar för offentlig
sektor.
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Forte har också tillsammans med CASE, LU, gjort en rapport om brukarmedverkan
som kan vara intressant att ta del av. Rapporten ger bland annat insikt i hur brukare
på olika sätt kan involveras i forskningsprocessen.
Diskussion kring behovet av kommunala FoU strategier.
Therese presenterar varför diskussionen om att ta fram en strategi har uppkommit
vid diskussioner kring Forskningskommun-konceptet och varför vi nu tar upp detta i
ett bredare perspektiv vid nästa Forskningskommun-möte. Eftersom vi inte har
kommunrepresentanter på plats idag kommer vi att diskutera detta mer vid nästa
Advisory Board.
Diskussion och frågor kring bifogad lägesrapport om KFSKs FoUI arbete.
Monica lyfter frågan om det finns reflektioner och beröringspunkter kopplat till
materialet som skickats ut och gruppen anser att det är ett bra sätt att få kort
information om vad som är på gång. Monica meddelar att det går bra att kontakta
ansvariga personer direkt om man har frågor.
Nya ledamöter i Advisory Board.
Monica tackar Gerd Johansson, LTH, så mycket för sin insats i Advisory Board och
meddelar att vi har förstått att det finns ett förslag på ny ledamot från LU. Vi har
också förberett en skrivelse för en formell förfrågan.
Monica tackar deltagarna och avslutar mötet.
Mötestider 2017
7 mar 13.00 – 15.00
11 maj 13.00 – 15.00
26 sep 13.00 – 15.00
16 nov 13.00 – 15.00
Vid pennan
Therese Jephson
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