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Monica Holmqvist, Förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne
Marja Boström, vikarierande FoU-strateg miljö och samhällsutveckling,
Kommunförbundet Skåne
Elena Zukauskaite, blivande FoU-strateg skola, Kommunförbundet Skåne
Personer som meddelat förhinder;
Anders Jönsson, Professor och ansvarig för Forsknings- och samverkansplattform inom
Lärande, Högskolan Kristianstad (suppleant)
Anders Kottorp, Dekan, Hälsa och Samhälle, Malmö universitet
Christer Pålsson, kommunchef, Bjuv
Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborg (suppleant)
Lena Ekelund-Axelsson, Prodekan, SLU Alnarp
Nicolina Fransson, FoU-strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne
1. Välkomna till Advisory Board
Monica Holmqvist hälsar välkomna till mötet och en kort presentationsrunda tas.
2. Beslut angående ansökan: Östra Göinges certifiering till
Forskningskommun
Hanni redogör för bakgrunden om Forskningskommun. Då kommunforskningen
och samarbete akademi/kommun behövdes uppmuntras inom området miljö och
samhällsutveckling, så lanserades begreppet 2010. Forskningskommunidén har
utvecklats av Kommunförbundet Skåne i dialog med lärosäten och kommunerna i
Skåne. Så långt är Malmö stad den enda certifierade kommunen (2014). Östra
Göinge kommun har kommit in med en ansökan.
Under beredningsgruppens möte inför beslut angående ansökan så kom det upp att
det behövs förtydligas i kriterium 5, ”Kommunen medverkar vid minst en aktivitet
varje år för presentation och diskussion av FoU-resultaten och FoU-verksamheten”
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att även en kort skriftlig redovisning ska lämnas in, till Kommunförbundet, som
visar vad som skett i pågående projekt och vilket värde detta har för kommunen.
Detta för att kunna lyfta fram goda exempel samt att kunna säkerställa att
kommunen ska få behålla sin certifiering. Detta bifalles av AB och till
redovisningen beslutas att ansökningsblanketten kan används till detta tills vidare.
Marja förtydligar kriteriet på hemsidan (och meddelar även Malmö stad detta).
Östra Göinge kommuns ansökan om certifiering till Forskningskommun:
Beredningsgruppen förordar, efter att komplettering till ansökan lämnats in, bifall.
Beslut: Ansökan bifalles enstämmigt av AB.
Marja: Berättar om att Trelleborgs kommun arbetar mot att komma in med
ansökan och att de ska berätta om sitt arbete på kommunforskningskonferensen
som Kommunförbundet arrangerar 11 december. Östra Göinge kommun kommer
också och berättar om sin väg fram.
Hanni: Det är av extra vikt att framhäva att en liten kommun jobbar med
kommunforskning och kan bli certifierad.
Per: Det är viktigt att lyfta viken nytta kommunen har av forskning för att få andra
att jobba på detta sätt.
Hanni: Det är en nytta i att den som forskar jobbar utifrån de uppgifter de redan
har och kan utveckla dessa.
Marja: Man blir också en attraktivare arbetsgivare när personalen ser att man kan
utvecklas och vidareutbilda sig.
Elena: Man bör lyfta vad som gagnar en kommun att vara certifierad. Lyfta extra
värde som skapas av att man har certifiering på kommunforskning.
Diana: Advisory board kan hjälpa till att få ut information om forskningskommun
och Östra Göinges certifiering till kommunerna i de fyra hörnen.
Monica: Certifieringen bör uppmärksammas i media och certifieringen, som sker
vid kommunforskningskonferensen, bör göras som ståtlig ceremoni.
Mediarelease kommer Kommunförbundets kommunikationsavdelning sköta.
HR-avdelningarna i kommunerna bör informeras för spridning.
3. Val till beredningsgrupp
Personer som suttit med i den tillfälliga beredningsgruppen för Östra Göinge
kommuns ansökan föreslås bli sittande tillsvidare, d v s
Benny Nilsson, Carita Håkansson, Diana Olsson, Hannie Lundgren, Ingemar
Jönsson, Mikael Hellström
Beslut: bifalles enstämmigt av AB.
4. Kommunförbundet Skåne: resultat av FoUI-verksamhet under 2018
Se bifogad pdf, “pdf Advisory Board 2 nov 2018”
Allmänna kommentarer:
Erik: FIRS som är ett regionalt samverkansorgan har som målsättningen att stärka
den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest
innovativa region 2020. FIRS beskrivs här som att just nu hacka lite i sitt arbete.
FIRS har ansvar för utveckling och implementering av Skånes Innovationsstrategi.
Nuvarande strategi utgår 2020. Jens Sörvik, regionalutvecklare, Region Skåne,
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arbetar nu med kommande innovationsstrategi. Kommunförbundet har möjlighet
att skicka in inspel till frågorna som man tycker är viktiga att lyfta.
Ulf: Kommunernas arbete med omvärldsbevakning är låg. Det visar forskning som
bedrivits av KEFU http://www.kefu.nu/wp/arkiv/vikten-av-omvarldsbevakningfor-kommunerna/. Hur kan man sprida kunskap inom kommuner? Varför
levererar inte forskningen in?
Ronny: I princip så görs inte något nyttogörande av den forskning och de
innovationer som finns.
Kommentarer vid dragning av FoUI hälsa och social välfärds verksamhetsår:
Hanni svarar på Eriks fråga om förtydligande angående den nya
kunskapsstyrningsstyrningen inom hälsa och social välfärd. Forskning är inte det
som kommer in i beslut om vad som ska arbetas med, utan just nu jobbar man
mest utifrån U i FoUI. F och I kommer i skymundan. I princip jobbar man inte alls
från ett forskningsperspektiv.
Kommentarer vid dragning av FoUI skolas verksamhetsår:
Ulf: Forskningsbaserad undervisning finns.
Anna-Karin: Evidensbaserad praktik – det finns hinder på vägen mellan vetenskap
och praktik
5. Vilket stöd behöver Kommunförbundet Skåne från Advisory Board?
Se slide i bifogad pdf, “pdf Advisory Board 2 nov 2018”
Erik: LU önskar konkreta uppgifter. Få input om vad de kan göra. Om
Kommunförbundet vill förmedla något så är det bara att meddela.
Ingemar: Det finns ingen tradition av samverkan så Kommunförbundet har en
viktig roll i att sammanföra akademi och kommun. Att hjälpa till hela vägen från
avtal till projektstart. Att vara en kommunikatör med relevanta nätverk.
Anders: Verksamhetsförlagd utbildning fungerar väl, men på ledningsnivå är
förankringen av forskning dålig. Ärenden som gäller skola har sina möten på
Kommunförbundet vilket gör det till en viktig plats.
Per: Det handlar om att få röster i politiken så man måste kunna visa vilken nytta
forskning har i kommunen för att politiken ska prioritera den.
Marja: Kommuntjänstepersonerna som jag möter känner att de försöker visa på
forskning men att politiken inte ser dem.
Respons Diana: Det behövs inte alltid tas beslut på hög nivå utan de kan tas på
chefsnivå. Kommuntjänstepersonerna vet inte alltid gången. Vi behöver sprida
information samt utbilda medarbetare att man kan påverka på olika sätt.
Monica: Flaggar för dialogmöte med de skånska riksdagsledamöterna och Skånes
kommuner – Fredagen den 9 november https://kfsk.se/konferens/kurskonferens/dialogmote-med-de-skanska-riksdagsledamoterna-och-skaneskommuner-4/. Här kan man lyfta forskning.
6. Laget runt
Region Skåne: Sömlösa lösning för en digital journal kommer att införas i Region
Skåne. De kommer att bli - en journal/en patient.
Region Skåne: Region Skåne arbetar med utveckling av strategisk plan för life
science. Kommuner behöver vara mer aktiva i detta arbete och lyfta i
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kommunala frågor. Lästips ”Färdplan life science – vägen till en nationell strategi”
https://www.regeringen.se/49f4ae/contentassets/56843ad8d87f4765a74339d56b4
9b95d/180629_fardplan-life-science-002.pdf
LTH: Det är en utlysning om e-hälsa, ”Digitalisering för bättre hälsa, vård och
omsorg”, som öppnar 14 november och sträcker sig fram till april 2020. Kolla upp
denna och sprid!
LTH: Visar upp vilken forskning de prioriterar i 5 nyttoområden. Här kan man
hitta samverkan. Drömmar och upptäckter:
https://www.lth.se/forskning0/drommarupptackter/?L=2
https://www.lth.se/forskning/drommarupptackter/samhallsbygget/
https://www.lth.se/forskning/drommarupptackter/klimatet/
https://www.lth.se/forskning/drommarupptackter/digitaliseringen/
https://www.lth.se/forskning/drommarupptackter/industrin/
https://www.lth.se/forskning/drommarupptackter/livet/
MaU: (Skola) Man har märkt att delade tjänster mellan akademi och kommunal
verksamhet fungerar dåligt. Facken ska nu göra en försöksverksamhet om hur man
finner de bästa lärarna
HKR: 2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska
lärosätens samverkanskapacitet. De flesta av landets lärosäten deltar i ett eller flera
av projekten, som alla sträcker sig över tre år.
http://www.unilink.se/vinnovas-k3-projekt
HKR är med i 6 samverkansprojekt, t ex
https://www.vinnova.se/p/agenda-2030-som-ramverk-forkonsekvensbeskrivning-av-samverkan-och-nyttiggorande/
LU: Vi studerar arbetsmiljö i inom- och utomhusmiljöer men hur ska vi nå ut med
vår kunskap och hur ska vi kunna samverka med kommunerna? Vi vill samverka.
7. Avslutning och nästa möte.
Doodle med kort responstid skickas ut. Två möten under våren 2019. Slutet
jan/feb och maj.
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