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Kommunstyrelsen

Hemställan om investeringsbidrag till Universeum
Göteborgsregionens kommunalförbund är en av fyra stiftare till Universeum. Universeum vill nu
bygga ut och utveckla nya lärmiljöer.
Förvaltningen bedömer att Universeum är en viktig resurs i Västsverige för att öka intresset för
naturvetenskap. Universeum används av både elever i kommunen samt som plattform för
utbildning av pedagoger. Konstruktionen för ett ökat investeringsanslag medför att alla behöver
svara för sin del för att utvecklingsplan 2017 - 2021 ska vara möjlig.
Förvaltningens bedömning är att såväl utifrån den pedagogiska betydelsen av Universeum men
också att kommunen i sitt ansvar för gemensamma GR åtaganden bör bidra med 185 689 kronor
för att säkerställa utvecklingsplanens genomförande. Finansieringen bör ske inom ramen för
kommunstyrelsen budget.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till universeums utvecklingsplan med 185 689 kronor.
Beloppet finansieras via Kommunstyrelsens budget 2019.
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Tjänsteutlåtande, 2018-05-17
Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 9 februari 2018

Ärendet expedieras efter beslut till:
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Ekonomichef
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Bakgrund
En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har
2017-11-13 inkommit till GR från stiftelsens styrelse. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till
bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med investeringar i utbyggnad och nya lärmiljöer.
Stiftelsen ansöker om ett bidrag om 12 500 tkr från respektive stiftare, totalt 50 000 tkr.
Utbetalning av medlen kan göras i omgångar under perioden 2019–2020. Stiftarnas bidrag är en
viktig förutsättning för övriga finansiärers donationer om totalt 250 000 tkr.
En stor och viktig del är jubileumsdonation 2017 från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Andra
finansiärer är regeringen, EU:s interreg fond, näringslivet med flera. Dialog pågår med samtliga
stiftare för beslut senast första kvartalet 2018. Chalmers har redan fattat jakande beslut.
Stiftarna har gett Universeum ett förstärkt uppdrag för att möta nya kompetensförsörjningsbehov
i samhällets alla delar. Detta ska ske genom utvecklingsplan 2017–2021 med fortsatt fokus på
naturvetenskap och teknik med förstärkning av hållbar kemi, rymdteknik/fysik, hållbara marina
miljöer, utbyggnad och satsning på datalogiskt tänkande, artificiell intelligens visualiseringsteknik
samt utveckling av digital lärplattform för ökad tillgänglighet.
Målet är att satsningen ska leda till en breddad rekryteringsbas till studier och yrken där teknisk och
naturvetenskaplig kompetens är avgörande, ökade förutsättningar för entreprenörskap och
innovation, stärkt lärarkompetens inom datalogiskt tänkande, programmering, hållbar utveckling
samt ökat stöd till varje barn genom inspiration och fortbildning för vårdnadshavare.
Historik
I juni 2001 invigdes Universeum - Sveriges nationella vetenskapscentrum av HM Konungen.
Universeum är en unik satsning som bl.a. syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap och
teknik bland barn och ungdomar. En annan för satsningen mycket viktig målgrupp är lärare, vilka
har en nyckelroll i arbetet med att entusiasmera barns och ungdomars intresse för dessa
ämnesområden.
För initial investering och byggnation av Universeum under åren 1999 till 2004 bidrog GR med
investeringsbidrag om sammanlagt 53 600 tkr. De fyra organisationer som tog initiativet till
satsningen på ett nationellt vetenskapscentrum i Göteborg - GR, Chalmers, Göteborgs universitet
och Västsvenska Industri- och Handelskammaren - bidrog redan från start med stöd i form av
finansiering och kompetens till verksamheten. I GRs fall innebär detta att medlemskommunerna
bidrar med pedagoger som under ett år beviljas betald tjänsteledighet och istället arbetar på
Universeum. Syftet med detta är att tillföra Universeum kompetens, att erbjuda medarbetare
givande kompetensutveckling samt att bidra till att Universeum ges en flexibel arbetsorganisation.
Stödet från stiftarna har varit väsentligt för Universeums positiva utveckling genom åren.
En tioårsöverenskommelse träffades år 2000 mellan GR:s medlemskommuner och Universeum
för att reglera samarbetet. GR:s medlemskommuner har därefter tecknat överenskommelser med
Universeum innefattande tre årsarbetare från kommunerna. Fr.o.m. År 2005 har antalet
årsarbetare utökats till fyra. För 2011 och framåt föreslogs en förlängning med ytterligare tio år.
Förbundsstyrelsen beslutade 2010-01-22 att rekommendera medlemskommunerna att från och
med 2011 årligen avsätta med fyra årsarbetare enligt bilaga (fördelat efter folkmängd 2008-12-31)
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
För att externa givare tillsammans med de fyra stiftarna ska kunna utöka investeringarna i
Universeum med 300 Mkr behöver Ale satsa 185 689 kr, som ett engångsbelopp, under 2019. Ale
har en överenskommelse med Universeum perioden 2011 - 2020 ett avtal som syftar till att öka
intresset för naturvetenskaperna samt fort- och vidareutbilda kommunens pedagoger.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömer att Universeum är en viktig resurs i Västsverige för att öka intresset för
naturvetenskap. Universeum används av både elever i kommunen samt som plattform för
utbildning av pedagoger. Konstruktionen för ett ökat investeringsanslag medför att alla behöver
svara för sin del för att utvecklingsplan 2017 - 2021 ska vara möjlig. KOmmunen som medlem av
Göteborgs regionens kommunalförbund har gett Universeum i uppgift att initiera planen.
Förvaltningens bedömning är att såväl utifrån den pedagogiska betydelsen av Universeum men
också att kommunen i sitt ansvar för gemensamma GR åtaganden bör bidra med 185 689 kronor
för att säkerställa utvecklingsplanens genomförande. Finansieringen bör ske inom ramen för
kommunstyrelsen budget.
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