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Mötets öppnande
Monica hälsar välkommen och ledamöterna presenteras.
Malmö stad
Erika Knobblock och Åsa Abrahamsson föredrar ansökan från Miljöförvaltningen
i Malmö stad (bilaga).
Formaliagruppen och beredningsgrupp
Presenterades och diskuterades den tillsatta formaliagruppens arbete kring
administrativa rutiner för forskningskommunansökan och certifiering.
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Diskuterades frågan om mindre kommuner och möjligheterna till gemensam ansökan. Det klargjordes att varje kommun ansöker om att bli forskningskommun,
men kan redovisa att ett eller ett par kriterier uppfylls i samverkan med någon
eller några andra kommuner. Detta avser främst kriteriet avseende kommundoktorander.
Det klargjordes att alla kriterier ska vara uppfyllda, eller på väg att bli uppfyllda,
vid ansökningstillfället och inte senare. Det gör att organisationen runt intresserade forskningskommuner behöver kunna bidra till att stödja kommunerna i att
utveckla sin samverkan med forskningen med rätt lärosäte och handledare, så att
de kan uppfylla kriterierna inom så kort tid som möjligt, dvs något eller ett par år.
Ett slags ”matchmaking” således. Bengt påpekade att samarbetet med lärosätena
behöver utvecklas ännu mer.
Kriterium nummer 3 justeras i sin ordalydelse från ”Alltid pågående forskningsoch utvecklingsprojekt i kommun” till ”Alltid deltagande i forsknings- och
utvecklingsprojekt i kommunen”.
Det klargjordes också att under de fyra årens certifieringstid är det acceptabelt om
forskningskommunen har någon tillfällig svacka avseende något kriterium, men
som man arbetar för att komma över.
Ulf menade att det bör förtydligas att uppföljning av verksamheten i certifierade
forskningskommuner ska göras, åtminstone inom halva perioden. Uppföljning
innebär att lärosätet och beredningsgruppen ger stöd och råd hur man skall
komma vidare.
Monica påpekade att forskningskommunerna fortfarande är ett försöksprojekt
inom KFSK men att det redovisats i KFSK styrelse nyligen och att de är positiva
till att försöket fortsätter. Hon menade också att det är rimligt att under hösten
rekommendera styrelsen att piloten permanentas.
Lars-Åke sammanfattade från formaliagruppen att man är överens om att det behövs en mer eller mindre permanent beredningsgrupp. Beredningsgruppen kommer att tillsättas av Monica. Karen påpekade att den bör bestå av 50% deltagare
från lärosätena och 50% från kommunerna. Gruppen bör omfattas av ett antal
enkla regler som till exempel att ledamöter inte deltar i beslut där hen är jävig.
Gerd konstaterade att Lunds universitet behöver hitta sätt att leda kommuninitiativ
till rätt forskningsmiljö. Nu finns en kontaktperson från LU som ingår i gruppen
med representanter från lärosätena, men LU är så stort att det inte finns någon
som känner alla miljöer.
Beslöts att inrätta en beredningsgrupp och att de som nu ingår i formaliagruppen
samt ytterligare någon kommunrepresentant ska tillfrågas av Monica om de är
villiga att ingå i densamma. Beredningsgruppen ska finslipa formalia och anvisningar och ge stöd till aspirerande forskningskommuner samt bereda ansökningar.

Beslöts att tillstyrka Malmö stads ansökan om att certifieras som forskningskommun. Beslutet var enhälligt.
Aktuellt läge för forskningskommuner
Karen har bjudits in till ett SÖSK kommunchefsmöte där forskningskommunskonceptet föredragits. SÖSK kommunerna har för avsikt att komma in med en
ansökan längre fram.
Simrishamn har sökt projektmedel från Tillväxtverket ”Attraktiva Simrishamn”.
Ett av delprojekten är att driva processen med att Simrishamn skall bli en forskningskommun. Projektet planeras pågå i tre år med start hösten 2015.
Också Helsingborg och Trelleborg har uttryckt intresse av att söka. Karen och
Bengt kommer att besöka dessa kommuner under sensommaren.
Östra Göinge (i samverkan med Kristianstad och Hässleholm) ingår i gruppen
kring den ännu inte behandlade Formas-ansökan. De har sagt sig vara intresserade
av att bli forskningskommun oavsett hur utfallet av ansökan blir.
Bengt skall representera Kommunförbundet Skåne vid en workshop i Umeå
arrangerad av energimyndigheten och Umeå kommun. Forskningskommunskonceptet är ett case som diskuteras.
Karen medverkar vid en workshop, arrangerad av IQ Samhällsbyggnad, i syfte att
påverka kommande forskningspropp, i Stockholm den 28 maj.
FoU Samhällsbyggnad havsfrågor och ekosystemtjänster
Therese Jephson, nyanställd marinbiolog och forskare vid Kommunförbundet
Skåne, föredrar ett nystartat projekt som finansieras av Region Skåne och syftar
till att skapa ett FoU projekt kring havsforskning utifrån en genomförd forskningscirkel som givit mycket bra resultat och skapat ett nätverk av praktiker och
forskare. Länsstyrelsen och lärosätena är övriga parter i projektet.
Övriga frågor
Lars-Åke aktualiserar frågan om Kommunförbundets FoUI verksamhet. Det uttrycks önskemål att ett mer samlat grepp tas kring dessa frågor. Det uttrycks en
tveksamt om det skall fortsätta organiseras som idag, där olika avdelningar
ansvarar för olika FoU verksamheter. Lars-Åke hänvisar till den utredning som
gjorts och de olika alternativ som där presenterats. Det vore önskvärt att ta i
beaktande, alternativ C i utredningen, att starta en ny verksamhet där samtliga
FoUI områden samlas. Detta kan också knytas till frågan om forskningskommuner där man från kommunchefssidan gärna ser att det tas nya initiativ inom
skol- och socialtjänstområdet.
Monica förklarar att under en övergångsperiod behöver FoUI frågan organiseras
som den görs av verksamhetsskäl. Det saknas fortfarande svar på frågan om hur
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten skall organiseras i framtiden och
om den föreslagna utvecklingsenheten helt skall ersätta befintlig FoU, eller inte.

Vidare är det i dagsläget svårt att överblicka kommande satsningar från SKL. Vad
gäller skol FoU området delar Monica Lars-Åkes uppfattning men en eventuell
förändring kommer att ske först under nästa år.
Nästa möte är bestämt till den 28 september 13-15
Mötet avslutas
Monica tackar deltagarna och avslutar mötet.
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