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Forskning och utvecklingsarbete. Samarbete Kommunförbundet Byggforskningsrådet
Svenska Kommunförbundet och Statens råd för byggnadsforskning (BFR) har
samarbetat omkring forskning och utvecklingsarbete av intresse för kommunerna i
många år. Sedan 1987-07-01 finns ett samarbetsavtal som innebär att vardera parten
satsar minst 6 miljoner kronor under en treårsperiod på sådan FoU som faller inom
BFR:s ansvarsområde. Medlen disponeras av en ledningsgrupp med tre representanter
för vardera parten. Endast sådana projekt som gruppen är enig om kan beviljas stöd.
I avtalet anges några grundläggande syften med samarbetet
-

att öka medvetenheten i kommunerna om nyttan av FoU
att initiera och stimulera samarbete mellan kommuner och högskolor
att initiera och stimulera långsiktig kunskapsuppbyggnad
att initiera och stimulera sektorövergripande projekt.

Ledningsgruppen har utarbetat ett ramprogram för samarbetet, som godkänts av
respektive styrelse. I ramprogrammet fastläggs tre prioriterade områden för FoU- stöd
under den period avtalet gäller:
- Naturresurser och ekologi. Plan- och bygglagen och Naturresurslagen ger
kommunerna ett huvudansvar för att möta utmaningar och hot mot den lokala miljön.
En omfattande förnyelse av kommunernas fysiska samhällsplanering krävs. En
målsättning för FoU-insatserna är att utveckla konkreta verktyg för hur en ekologisk
grundsyn skall kunna genomsyra planering och byggande.
- Infrastruktur, dvs tekniska försörjningssystem i byggd miljö som vatten, avlopp,
energi, avfall, transporter, tele- och datakommunikation. Stor vikt läggs vid underhåll
och förnyelse. Val och användning av tekniska system med hänsyn till
naturförutsättningar, miljö och ekonomi är också viktiga att belysa.
- Social kunskap. Genom samverkan med högskolor få till stånd en långsiktig
uppbyggnad av social kunskap som kan tjäna som grund för en samhällsplanering
utgående från människors upplevda behov.
Intressanta projekt pågår nu inom alla de prioriterade områdena. Ett utbyggt
samarbete har inletts mellan några kommuner och högskolor och i ett par fall har stöd
getts för att vid en högskola bygga upp en forskargrupp med inriktning på
kommunala problem. De hittills beviljade medlen uppgår till cirka 8,2 miljoner kronor.
I bilaga redovisas alla de projekt m m som fått stöd inom ramen för samarbetsavtalet.

Ytterligare upplysningar om samarbetet Kommunförbundet - BFR lämnas av Rolf A
Karlson, tfn 08 - 772 43 68 - samarbetet i sin helhet samt ämnesområdet Naturresurser
och ekologi, Jan Söderström tfn 08 - 772 45 05 - ämnesområdet Infrastruktur och KarlAxel Johansson tfn 08 - 772 43 18 - ämnesområdet Social kunskap.
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Bilaga
Förteckning över FoU-projekt som beviljats medel inom ramen för samarbetsavtalet
mellan Kommunförbundet och Byggforskningsrådet
Ämnesområde - Naturresurser och ekologi
Sökande: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Uppsala kommun
Projektledare: Peter Wenster
Titel: Kommunal vattenplanering
Syfte: Studera och beskriva den vattenplanering som bedrivs i kommunerna med
tyngdpunkt på planeringsprocessen. Klar 1990
Sökande: Högskolan i Kalmar i samarbetet med Tierps kommun
Projektledare: Rolf Arnemo
Titel: Kommunal naturresursplanering - exemplet Tierp
Syfte: Utveckla och pröva metoder för en kommuntäckande naturresursplanering,
utveckla metoder för klassificering, karakterisering och värdering av
naturvetenskapliga fakta. Klar under 1989
Sökande: Kungliga Tekniska Högskolan
Projektledare: Hans Georg Wallentinus
Titel: "Ekologiskt särskilt känsliga områden" i kommunal planering. Syfte: Att ur
kommunal synvinkel urskilja "ekologiskt känsliga områden" enligt naturresurslagen
både på översiktsplane- och detaljplanenivå, ta fram en checklista över den ekologiska
känsligheten hos svenska ekosystem. Klar 1991
Sökande: Stockholms universitet, naturgeografiska institutionen
Projektledare: Wolter Arnberg/Margareta Ihse
Titel: Kommunal hushållning med naturresurser, Datoriserat beslutsunderlag Syfte:
Ta fram en databas, tillgänglig på persondator, med digital naturinformation som är
anpassad för planering på kommunal nivå.
Klar 1991
Sökande: Kommunförbundets länsavdelning i Kopparbergs län
Projektledare: Jan Burell
Titel: Översiktsplanen som en del av ett kommunalt handlingsprogram. Klar 1989.
Sökande: Kungliga Tekniska Högskolan
Projektledare: Finn Löfquist
Titel: Interkommunal luftvårdsplanering
Syfte: Klargöra hur den interkommunala luftvårdsplaneringen fungerar, lämna förslag
till hur planeringsunderlaget kan förbättras samt hur luftvårdsfrågor kan integreras i
en planeringsmetodik som utgår från

miljökonsekvensbeskrivningar.
Klar 1991
Sökande: Universitetet i Linköping, samhällsvetenskapliga institutionen Projektledare:
Hans Lönegren
Titel: Vårt sårbara grundvatten. En naturresurs i fara.
Syfte: Med exempel från Jönköpings kommun belysa i vad mån kommuner styr
pågående och kommande markanvändning med hänsynstagande till grundvattnets
sårbarhet.
Klar 1991
Sökande: Universitetet i Linköping. Tema: Vatten i natur och samhället Projektledare:
Reinhold Castensson
Titel: 1990-talets kommunala naturresurshushållning, mark och vatten i Norrköpings
kommun.
Syfte: I nära samarbete med Norrköpings kommun utveckla och pröva planmetoder
för identifiering av mark och vattenproblem, utforma kommunala styrmedel och
anpassad kommunal planeringsorganisation för samordnad kommunal
mark/vattenplanering.
Ämnesområde - kommunalteknisk infrastruktur
Sökande: Björn Svedinger
Titel: Kunskaps- och programöversikt om tätorternas tekniska infrastruktur. Projektet
är avslutat och redovisat i boken "Stadens tekniska infrastruktur, en
kunskapsöversikt" av Björn Svedinger, 160 sidor, pris ca 120 kronor + moms,
distribution Svensk Byggtjänst, 171 88 SOLNA, ISBN nr 91-540-4971-7
Sökande: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Projektledare: Göran Bergendahl
Titel: Planering, prissättning och finansiering rörande underhåll av kommunal
infrastruktur.
Syfte: Utveckla ekonomiska planeringsmetoder och operativa riktlinjer för att skapa
effektivitet i underhåll, reinvestering och drift av kommunala försörjningssystem.
Projektet samordnad med Kommunförbundets eget programarbete kring "Det
kommunala underhållsberget" med Yvonne Hander som projektledare.
Ämnesområde - Social kunskap som förutsättning för kommunal planering
Sökande: Lunds universitet, Socialhögskolan
Projektledare: Sune Sunesson
Titel: Forskningsprogram om social kunskap som förutsättning för kommunal
planering.
Klart
Sökande: Munkedals kommun
Projektledare: Ronny Svensson
Titel: Höga mål och dramatisk verklighet - kan de förenas under 90-talet? Ett
programarbete.
Syfte: Analysera socialsektorns kostnadsutveckling samt tänkbara nya behov och
diskutera formerna för hur socialtjänsten skulle kunna arbeta mer förebyggande,
effektivt och långsiktigt.
Klar 1989
Sökande: Högskolan i Örebro, sociologiska institutionen
Projektledare: Berth Danermark
Titel: Flyttning, ombyggnad och äldres hälsa
Syfte: Projektet förväntas ge kunskaper om de sociala och medicinska effekterna av
flyttning och/eller ombyggnad av bostäder för äldreboende.
Klart 1991

Sökande: Högskolan i Örebro, institutionen för politik med förvaltning Projektledare:
Ingemar Elander
Titel: Byggd miljö, social planering och kommunal politik
Syfte: Basresurser för gruppen för stadsmiljöforskning
Sökande: Lunds universitet, Socialhögskolan
Projektledare: Sune Sunesson
Titel: Offentlighet, demokrati, planering och socialt arbete
Syfte: Basresurser för forskningsprogrammet med ovanstående titel.
Sökande: Närbo AB
Projektledare: Torbjörn Andersson
Titel: Boendet som bas, ett programarbete
Klart 1989
Sökande: Lunds universitet, Socialhögskolan
Projektledare: Sune Sunesson
Titel: Gatan, ungdomsproblemen och socialtjänsten
Syfte: Söker svar på frågor om var och när förekommer ungdomsproblem i staden
(Malmö), hur använder ungdomen det offentliga rummet (gator, torg, parker). Vad
betyder olika typer av boende för ungdomens sociala kontakter m m. Klart 1992
Sökande: Lunds universitet, Socialhögskolan
Projektledare: Verner Denvall/Tapio Salonen
Titel: Områdesarbete - I vems tjänst?
Syfte: Studera förnyelse av bostadsområden i Burlöv och Södertälje. Vilken roll har
socialtjänsten haft? Vad händer med de evakuerade invånarna.
Klart 1991
Sökande: Lunds universitet, Socialhögskolan
Projektledare: Sune Sunesson
Titel: Självförvaltning och brukarinflytande i bostadsområden
Klar 1991
Sökande: Kommunförbundets revisionsavdelning
Projektledare: Björn Larsson
Titel: Har kultur- och individintressen en chans? Metodik för utvidgade
värderingsunderlag vid planering rörande innerstadsmark
Syfte: Genom flervetenskaplig costbenefitanalys utveckla kunskap om hur kulturella
och sociala processer och funktioner i en stad skall värderas Klar 1991
Sökande: Åmåls kommun, stadsarkitektkontoret
Projektledare: Peeter Särg
Titel: Översiktsplanering i Åmåls kommun - Ung i Åmål
Syfte: Belysa möjligheter och hinder för att erbjuda ungdomar en så god livsmiljö som
möjligt
Klar 1990
Ämnesområde - Övrigt
Sökande: Kungliga Tekniska Högskolan avdelningen för regional planering
Projektledare: Ingrid Lundahl
Titel: Utbildning och forskning i samhällsplanering - behov, resurser och strategier
Klar 1990
Sökande: Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Projektledare: Agne Gustafsson
Titel: Kompetensfördelningen stat-kommun. Motiven för fördelning av
samhällsuppgifter staten - kommunerna - landstingen åren 1930-1988 Syfte: Belysa om
det är rationella motiv utifrån medborgarnas behodlbakom kompetensfördelningen
eller om det är tradition, särintressen eller tillfälligheter som avgör

Klar 1992

