Datum

Beteckning

2015-09-28

Minnesanteckningar Advisory board
den 28 september 2015
Närvarande
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Erik Swietlicki, Lunds universitet
Eva Johansson, SLU
Gerd Johansson, Lunds tekniska högskola
Karen Lagercrantz, Kommunförbundet Skåne
Lars-Åke Ståhl, Burlövs kommun
Mikael Hellström, KEFU
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Roger Larsson, Sjöbo kommun
Ulf Ramberg, KEFU
Särskilt inbjudna deltagare:
Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne
Förhinder
Agneta Ljung-Djärf, Högskolan Kristianstad
Carin Hillåker, Lunds kommun
Elisabeth Larsson, Svedala kommun
Hannie Lundgren, Region Skåne
Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad
Margareta Rämgård, Malmö högskola
Peter Andreasson, Örkelljunga kommun
Pia Lindvall Bengtsson, Osby kommun
Ronny Andersson, Malmö stad
Ronny Andersson, FoI Cementa
Stig Westerdahl, Malmö högskola

Mötets öppnande
Monica hälsar välkommen och ledamöterna presenteras.
Symposiet i Malmö
Den formella certifieringen av Malmö stad skedde vid en välbesökt ceremoni, där
Malmö bjöd in till symposium på rådhuset och Monica Holmqvist överlämnade
ett inramat certifieringsbevis från Advisory Board under högtidliga former. En
kavalkad av föreläsare framträdde under dagen som avslutades med en buffé.
Representanter från samtliga fyra lärosäten deltog och presenterade sina samverkansidéer under dagen. Bengt Persson var moderator för eventet som föll väl ut.
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Flera deltagare från andra delar av Sverige, exempelvis Göteborg, deltog, och
frågan väcktes om inte de också kunde beredas möjlighet att certifieras som forskningskommuner.
Frågan diskuterades vid mötet och slutsatsen blev att forskningskommuner än så
länge är en skånsk angelägenhet. Konceptet behöver också utprovas noggrannare
innan en utvidgning kan ske. Förslaget blev att Advisory Board arbetar vidare
med de skånska kommunerna och att frågan väcks igen hösten 2016. Däremot
finns det inget som hindrar att andra kommuner och lärosäten i Sverige låter sig
inspireras av initiativet med forskningskommuner. Huvudsyftet är att vara en
förebild för samverkan mellan forskningen och kommunerna.
Vidare väckte Gerd frågan om inte Advisory Board skulle diskutera frågan om
”forskningskommuner light”. Nämligen att på olika sätt erbjuda systematiseringar
av samverkansprojekt mellan lärosätena och kommunerna utan att för den skull
kräva att kommunerna skall finansiera kommundoktorander. Här finns, enligt
Gerd, mycket man kan göra för att underlätta samverkan. Till exempel att den
person inom kommunen som arbetar med projektet erbjudas delar av sin arbetstid
till samverkan. Förslaget ansågs intressant och behöver diskuteras vid kommande
möten. Det skulle också kunna ge en chans till kommuner som inte idag är
beredda att anmäla sig som forskningskommuner en möjlighet till systematisk
samverkan.
Vidare behöver fler stödfunktioner till kommunerna utvecklas utgående både från
Kommunförbundet och från lärosätenas sida. Monica påpekar att tre FoU samordnare verkar vid Kommunförbundet Skåne idag, för att kunna ge kommunerna
relevant stöd för sin strategiska kunskapsutveckling inom alla områden.
Beredningsgrupp
Den tillsatta formaliagruppens arbete kring administrativa rutiner för forskningskommunansökan och certifiering är nu i princip slutfört. Dock kan arbetet med
formella rutiner för ansökningar regelbundet behöva uppdateras och justeras.
Gruppen är sammansatt av följande personer:
Lars-Åke Ståhl
Mikael Hellström
Hannie Lundgren
Sofia Edward
Karen Lagercrantz (sammankallande)
Erik påpekade att det är viktigt att gruppen tar hjälp av den expertis som redan
finns inom Advisory Board och lärosätena i samband med prövningen av nya
projekt t.ex. avseende klimatfrågor m.m.
Lars-Åke menade att uppföljande besök 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
2015 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 skall
tillsvidare bestå av de personer som ingått i formaliagruppen samt eventuellt
ytterligare någon kommunrepresentant. Gruppen bör omfattas av ett antal enkla
regler som till exempel att ledamöter inte deltar i beslut vid jäv.
Beslöts att inrätta en beredningsgrupp och att de som nu ingår i formaliagruppen
samt eventuellt ytterligare någon kommunrepresentant ska ingå i densamma.
Beredningsgruppen ska vid behov uppdatera formalia och anvisningar och ge stöd
till aspirerande forskningskommuner samt bereda ansökningar.
Beviljad ansökan till Formas
”När kommunerna sätter forskningsagendan”
Det forsknings- och samverkansprojekt som utgår från Kommunförbundet Skånes
initiativ med certifiering av forskningskommuner föredras:
Sex kommuner och tre lärosäten har gått samman i en ansökan inlämnad till
Formas. Kommunerna har en nyckelroll i hållbart samhällsbyggande. Projektgruppen utgår från Kommunförbundet Skånes initiativ med certifiering av forskningskommuner. Formas har beviljat ansökan med 8.6 miljoner kronor. Detta
innebär bidrag till finansiering av kommundoktorander för flera av de deltagande
kommunerna. Här skall en modell för välfungerande samverkan mellan kommuner och forskningen utprovas. Projektet är treårigt och startar hösten 2015.
Första steget är att tre av de ingående kommunerna genomför sina projekt med
kommundoktorander. De kommuner som ingår är Malmö med två projekt, ett från
miljöförvaltningen som handlar om kvalitativa indikatorer för hållbart samhällsbyggande och ett projekt från stadsbyggnadskontoret som handlar om fördelningsmodeller för att åstadkomma större rättvisa i fysisk planering. Östra Göinge
planerar att bilda ett kluster tillsammans med Kristianstad och Hässleholm och
tittar på vad integrationen betyder för samhällsplaneringen och bostadsbyggandet
i byar och mindre kommuner. Staffanstorp bidrar med ett projekt som behandlar
hur kommunernas planering för hållbart samhällsbyggande påverkas av de
administrativa kommungränser som finns. Lomma kommun deltar också i
projektet men har ännu inte utsett någon kommundoktorand. En koordinator för
Formasprojektet skall anställas. PP bifogas.
Diskuteras i samband med föredragningen om en utvidgning av projektet även till
andra kommunala områden som socialtjänst och skola.

FoU Skola
Margareta Serder, nyanställd skolforskare vid Kommunförbundet Skåne, föredrar
sin verksamhet. Inom skolområdet finns redan ett antal kommunlicentiander, i
samverkan med Campus Helsingborg. Margareta funderar på en ny inriktning för
verksamheten – mer mot att bygga konskapsnoder och arbeta med ett slags matchmaking snarare än att erbjuda ett batteri av kurser och konferenser. Ett holländskt
projekt har nyligen startat ”Datadriven skolutveckling” där analysgrupper bildats i
fyra kommuner vid 13 skolor. Det är en kvantitativ modell där det skall vara lätt
att jämföra sig med andra. Ulf uttrycker intresse av att KEFU medverkar i
projektet som följeforskare eftersom de för närvarande arbetar mycket med
utvärdering av new public manegementmodeller. PP presentationen från FoU
Skola bifogas.
Övriga frågor
Nästa möte är bestämt till den 24 november klockan 13.00–15.00.
Mötet avslutas
Monica tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid pennan
Karen Lagercrantz

