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Motion 72 - Kommunforskning
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 72 Kommunforskning anses besvarad och inte föranleder någon ytterligare
åtgärd.
Motionen
Peter Bylund, Stockholms län (MP), har i motion nr 72 föreslagit att Sveriges
Kommuner och Landsting aktivt ska stödja kommuner, landsting, regioner och
kommunförbunds forskningsinitiativ, att Sveriges Kommuner och Landstings styrelse
initierar ett arbete för att förbundet satsar på forskning samt att Sveriges Kommuner
och Landsting avsätter egna forskningsmedel.
Styrelsen
Styrelsen instämmer med motionen att det är av stor vikt att stödja och stärka svensk
kommunforskning. Styrelsen konstaterar att Sveriges Kommuner och Landsting redan
idag aktivt stödjer forskningsinitiativ av det slag motionen nämner. SKL har
exempelvis arbetat tillsammans med Kommunförbundet Skåne rörande det initiativ till
och framtagandet av konceptet ”forskningskommun” som motionen framhåller.
Därutöver driver SKL också nätverk för medlemmarna med inriktning på forsknings-,
utvecklings- och innovationsfrågor i avsikt att ge medlemmarna konkret stöd för
arbete med dessa.
Gällande egna forskningsmedel avsätter SKL sådana, dock har en avsevärd minskning
skett sedan 2010 då förbundets FoU-råd avvecklades. Förbundet förvaltar och
fördelar medel från fonder avsedda för forskning med inriktning på FoU inom
specifika områden av vikt för medlemmarna, liksom Ejnar Lindhs stiftelse för
kommunalvetenskaplig forskning. Förbundet medfinansierar också en professur i
stadshistoria vid Stockholms universitet.
I de synpunkter SKL anför på 2016 års forsknings- och innovationspolitiska
proposition, liksom i positionspapperet ”En innovationsvänlig offentlig verksamhet”
utvecklar SKL också argument för hur och på vilka sätt det statliga stödet till
forskning, utveckling och innovation som drivs av förbundets medlemmar kan utökas
och förstärka denna verksamhet. Bland annat föreslås att forsknings- och
innovationspolitiken, liksom den långsiktiga statliga forskningsfinansieringen skall
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omfatta forskning, utveckling och innovation också hos medlemmarna, och inte som
idag huvudsakligen statliga universitet och högskolor.
Styrelsens sammanfattande bedömning är att förslagen i motion nr 72 tillgodoses
inom ramen för arbete som redan pågår inom Sveriges Kommuner och Landsting.
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Motion till SKLs kongress 2015 ang. kommunforskning
I regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation bedömdes ”att ökade
anslag för forskning och kunskapsintensiv innovation är viktiga instrument för att höja
kvaliteten på svensk forskning. Forskning av hög kvalitet kan bättre bidra till
medborgarnas välfärd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och en
hållbar utveckling.”
Ett antal kommuner och Kommunförbundet Skåne arbetar aktivt med forskning och
forskningssamverkan. Begreppet forskningskommun lanserades vid en tankesmedja i
Kommunförbundet Skånes regi hösten 2011 som en utmärkande benämning på
kommuner som bygger sin verksamhet på forskningsbaserad kunskap.
En forskningskommun kan antingen själv uppfylla de krav som tagits fram eller
mindre kommuner kan ingå i aktiv samverkan med andra kommuner, gå samman och
bilda kluster, där man tillsammans uppfyller kriterierna. Under hösten 2013 initierades
ett arbete i Skåne från miljö och samhällsbyggnad men också andra kommunala
områden bör kunna utveckla sina kriterier. Malmö kommun har av Advisory Board
vid Kommunförbundet Skåne certifierats som Sveriges första forskningskommun
inom miljö och samhällsplanering. Malmö stad har bjudit in till ett symposium och
högtid den 21 september för att fira detta med ett antal partners dock är SKL tyvärr
inte en av inbjudarna.
Det är bra att enskilda kommuner och kommunförbund lyfter forskningen i Sveriges
kommuner men det är dags att SKL åter engagerar sig mer aktivt och tar initiativ för
att stödja och stärka svensk kommunforskning. Det räcker inte med inriktningsmål nr
32, i inriktningsdokumentet för kommande kongressperiod, att ”SKL skall verka för
ökad forskning, utveckling och innovation i samverkan med kommuner, landsting och
regioner.”
Jag föreslår att kongress beslutar
att aktivt stödja kommuner, landsting, regioner och kommunförbunds
forskningsinitiativ,
att SKLs styrelse initierar ett arbete för att förbundet satsar på forskning samt,
att SKL avsätter egna forskningsmedel.

Peter Bylund (MP), ombud Stockholms län

