Datum

Beteckning

2015-11-24

Minnesanteckningar Advisory board
den 24 november 2015
Närvarande
Ronny Andersson, FoI Cementa
Peter Andreasson, Örkelljunga kommun
Eva Johansson, SLU
Gerd Johansson, Lunds tekniska högskola
Mikael Hellström, KEFU
Elisabeth Larsson, Svedala kommun
Margareta Rämgård, Malmö högskola
Annika Eklund, Kommunförbundet Skåne
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne
Karen Lagercrantz, Kommunförbundet Skåne
Anmält förhinder
Ronny Andersson, Malmö stad
Petra Gummesson, Osby kommun
Carin Hillåker, Lunds kommun
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Roger Larsson, Sjöbo kommun
Hannie Lundgren, Region Skåne
Bo Petersson, Malmö högskola
Erik Swietlicki, Lunds universitet
Mötet öppnas
Monica har förhinder denna gång och Annika hälsar välkommen och öppnar
mötet med en kortare inledning kring mottagandet av de nyanlända i
kommunerna.
Aktuellt läge och plan för forskningskommuner 2016
Therese Jehpson föredrar det aktuella läget för forskningskommuner och Karen
responderar angående flyktingfrågan genom att lyfta fram Östra Göinge som
exempel på en kommun som har för avsikt att fördjupa kunskapen kring mottagande av nyanlända genom att se över samhällsplaneringen. I mindre kommuner, som Östra Göinge har man, i takt med tillströmningen av flyktingar, problem
att hinna med att planera för integrationen på ett optimalt sätt. Samtidigt ser man,
enligt Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande, ett ökat innevånarantal på sikt
som positivt för kommunens utveckling och tillväxt. Men mer kunskap behövs för
att bättre tillvarata potentialen hos de nyanlända och förbättra planeringen. Östra
Göinge är en pionjär i det avseendet, då man siktar på att bli en forskningskommun inom miljö och samhällsplanering och satsar på en kommundoktorand.
”Samhällsplanering för integration och förbättrad service i byarna”, är den studie
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planarkitekt Linnea Widing kommer att genomföra som kommundoktorand.
Vidare har sydostkommunerna samt Helsingborg uttryckt intresse av att bli
forskningskommuner. I Simrishamn vid Marint Centrum planeras en
forskningsstation där forskningen samverkar med kunskapsintensiva företag
främst inom marinbiologi. En kommundoktorand skall placeras vid Marint
Centrum och få handledning via LU.
Therese tar även upp kommande planer på att bygga en infrastruktur för samverkan mellan kommunerna och forskningen genom att utveckla kontakter på
fakultetsnivå med lärosätena och uppmuntra kommunerna att utse en FoUI
ansvarig kontaktperson som kan kommunicera med forskarsamhället. Kommunförbundet kommer här att fungera som facilitator och matchmaker och arrangera
mötesplatser som workshops och tankesmedjor.
Ronny kommenterar att samverkan är viktig men svår att uppnå pga av att
enskilda forskargrupper ofta driver projekten och inte rektorerna. I lyckliga fall
sammanfaller de större forskningsprojekten med kommunernas önskemål och då
uppstår synergieffekter.
Önskvärt är att en ny meriteringsgrund där samverkan är meriterande införs.
Meriteringssystemet behöver ses över. Det skall löna sig att samverka med omgivningen. Nya meriteringsgrunder behöver utvecklas. Rådande definitioner av
kvalitet, samverkan och excellens behöver diskuteras vidare. Uppgiften att ta fram
ett hållbart bedömnings-, belönings- och värderingssystem för att utföra
samverkan är en ytterst viktig fråga att lösa. Detta finns med i SKL:s inspel till
forskningsproppen, påpekar Karen.
Områden som prioriteras framöver är inom FOUI är ÖP där en studie pågår,
Havsforskning och planering, flera ansökningar är inlämnade. Ekosystemtjänster
är ett stort nätverk innehållande ett forskningsprojekt och minst en ansökan är
beviljad därigenom kan en studiecirkel planeras våren 2016. Landskapsfrågor är
ett annat område där en forskningscirkel och en konferens planeras. Se vidare
bifogade PP presentation från Therese.
Forskningskommuner ”light” – Gerd Johansson
Gerd tog upp frågan om ”forskningskommuner light”. Nämligen att lärosätena på
olika sätt borde kunna 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. Också skulle
de kommuner som deltar vid olika forskningsansökningar kunna erbjudas möjlighet att få delar av sin arbetstid finansierad i ansökan. Förslaget ansågs intressant
och gav upphov till en livlig diskussion. Det skulle också kunna ge en chans till
kommuner som inte idag är beredda att anmäla sig som forskningskommuner en
möjlighet till systematisk samverkan. Gerd hävdar att tvärvetenskaplighet och
tvärprofessionalitet är viktiga utgångspunkter och anger äldreomsorgen som
exempel där komplexiteten har ökat genom att så stor del av sjukvården sker i
hemmet – ett möte mellan en persons privatliv och en annans yrkesliv.
Margareta påpekar att äldreomsorgen är ett bra exempel på den samverkanstradition som finns i Sverige mellan olika professioner och organisationer.

Peter lyfter några kommunrelevanta forskningsområden för lärosätena att ta tag i:
Digitalisering inom Äldreomsorgen, Bredbandsfrågor och Landsbygdsfrågor.
Sammanfattningsvis behöver fler stödfunktioner till kommunerna utvecklas
utgående både från Kommunförbundet och från lärosätenas sida. Therese påpekar
att tre FoUI samordnare verkar vid Kommunförbundet Skåne idag, för att kunna
ge kommunerna relevant stöd för sin strategiska kunskapsutveckling inom alla
områden.
Samverkan tar tid att bygga upp och Mikael kommenterar att det behövs också det
förtroende som personliga kontakter medför vid kontakter med lärosätena. Det är
lättare att lyfta på luren och fråga någon man känner om råd och vägledning i
forskningsfrågor.
Ronny Andersson, FoI chef Cementa
Ronny presenterar aktuella utlysningar med speciell tonvikt på kommunerna och
digitaliseringen av Samhällsbyggnadssektorn. Det handlar om Smart Built
Environment, en ansökan som genomförts genom IQ Samhällsbyggnad och
beviljats 180 miljoner för hållbart byggande och löper över 12 år med start januari
2016.
Inledningsvis berättar Ronny om sitt arbete med att knyta ihop industrin med
forskningen genom industridoktorander. Ronny menar att det är lika svårt att bryta
ny mark inom privata näringslivet som inom offentlig sektor. Under sin karriär
har han handlett eller bidragit till handledning av över 50 industridoktorander.
”Pizzamodellen” är, enligt Ronny, ett sätt att illustrera fragmenteringen inom
byggsektorn, se vidare PP. Övriga utlysningar, enligt bifogad PP.
Övriga frågor
Therese ber om inspel från Advisory Board angående teman för möten framöver.
Det efterfrågas fler kommuninitierade forskningsområden som ledamöterna kan ta
sig an och förmedla till rätt fakulteter på respektive lärosäte.
Mötestider 2016
Nästa möte är bestämt till den 29 mars 13-15
Övriga tider 2016:
Torsdagen 2 juni 13-15
Torsdagen 22 september 13-15
Torsdagen 24 november 13-15
Mötet avslutas
Annika tackar deltagarna och avslutar mötet.
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