
Lunchseminarium om 

kommunernas roll i 

forskning och innovation 



Program

11.00 Välkomna och inledning

11.15 IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk presenterar en palett 
av erfarenheter

11.40 Diskussion

12.00 Paneldiskussion om kommunernas roll och ramvillkor i FoI-
satsningar

12.30 Lunch



IQ Samhällsbyggnads 

kommunnätverk

10 medlemmar 

Skype-möten 5 ggr per år

Ömsesidigt erfarenhets- och idéutbyte

Strategiska diskussioner 

Information om aktuella utlysningar



Några återkommande teman  

• Hur prioritera vilka sammanhang man ger sig in i?

• Mod och ledarskap

• Transparens och risktagande

• Samordna över förvaltningsgränser och föra frågor uppåt i 
strukturen



Nyttan med en kommunal FoU-

strategi

Ingrid Thylin, Avdelningschef Samhällsutveckling, Skellefteå Kommun



FoU-strategi 2016-2020

• Huvudsakligt fokus är områden som rör IKT samt ekonomisk-, 

social- och ekologisk hållbarhet för lokalsamhället

• Samtliga förvaltningar inom Skellefteå kommun ska aktivt definiera 

frågeställningar som är lämpade för examensarbeten och praktik för 

högskolestuderande samt definiera utvecklingsområden inom den 

egna verksamheten som lämpar sig för forskarstudier

• Skellefteå kommun ska prioritera kommundoktorander/-licentiater 

som är placerade i Skellefteå, där forskarstudierna införlivas med 

den dagliga, operativa verksamheten.

• Skellefteå kommun ska verka för att stödja starka, lokala 

forskningsmiljöer tillsammans med andra finansiärer. Detta kan t ex 

ske genom delfinansiering av professurer, doktorander eller projekt 

som är av specifik strategisk karaktär för Skellefteå.

• Skellefteå kommun ska verka för en samordning av lokala FoU-

aktörer, för att skapa optimalt resursutnyttjande.



Nyttan med en politiskt antagen FoU-strategi

• Trygghet för politiker vid beslut rörande 

FoU-satsningar

• Ökat intresse för och fokus kring FoU-

frågor hos samtliga förvaltningar inom 

kommunen

• Tydlighet i kommunikation med olika 

lärosäten avseende hur kommunal medel 

kan användas.

• Lättare att kommunicera enhetens uppdrag



Innovation som del i stadens 

utvecklingsstrategi

Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå kommun



Innovationer för att nå Umeå kommuns övergripande mål -

Hållbar tillväxt för 200 000 invånare 2050
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Strategi för smart och uppkopplad 

stad

Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad



”Förändrade beteenden, tjänster och 

arbetssätt som i snabb takt omvandlar

samhället, baserat på ny teknik”

- Stockholms stads definition av digitalisering



Nyckelfaktorer i strategin för en smart och 

uppkopplad stad

Öppen data

blir en viktig tillgång för att främja 

utvecklingen av tjänster, applikationer 

och lösningar 

Skalbara lösningar

säkra att lösningar är ”digitalt hållbara” 

och kan återanvändas i olika 

verksamhetsområden



Västerås mest komplexa 

stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten

Sanna Edling, projektchef, stadsutvecklingsprojekt Mälarporten, 
Västerås kommun



Servicepartner / 2018-09-12

En stad i staden
P R O J E K T  M Ä L A R P O R T E N



Servicepartner / 2018-09-12

En stad – ett tak 
V Ä S T E R Å S  N Y A  R E S E C E N T R U M  

Visionsbilder BIG Läs mer på vasteras.se/mälarporten



Lekplatser som strategisk resurs i 

den attraktiva stadskärnan

Jörgen Einarsson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Trollhättans stad



Jörgen Einarsson, Trollhättans stad



Jörgen Einarsson, Trollhättans stad



Kommuner och forskning i 

samverkan – 14 goda exempel i 

Skåne

Marja Boström, strateg FoU, Kommunförbundet Skåne



Marja Boström, FoU-strateg Kommunförbundet Skåne

Intervjuer

Kort beskrivning av 

projekten med 

tyngdpunkt på nyttor 

och erfarenheter för 

kommunen



Anställda som forskare/forskarstuderade

• Minskar användandet av konsulter

• Personal och specialkompetens stannar i kommunen

Exempel och nyttor

Utvecklingsprojekt

• Trygghet i val av arbetssätt

• Tydliggör prioriteringar

Samarbetsprojekt

• Ger engagemang, diskussioners nivå höjs och effektiviseras

• Forskningsresultat ger beslut tagna på vetenskaplig grund



Tid för frågor och diskussion

Föredragshållarna samt Erica Eneqvist, forskare RISE



Paneldiskussion om kommunernas 

roll och ramvillkor i FoI-satsningar

Ann Rodenstedt, Formas

Thomas Bergendorff, Vinnova

Kajsa-Stina Benulic, Energimyndigheten

Pia Westford, Boverket 

Sebastian Dahlgren Axelson, Naturvårdsverket


