TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
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Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Förlängning av samarbetsprojektet ”Förstärkt
förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i
Västsverige”
Ale kommun har tillsammans med GR kommunerna och Västra Götalandsregionen sedan 1995
deltagit i ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i
Västsverige” i allmänhet kallat KOLV. Syftet med det gemensamma arbetet är att stärka
forskningen inom kommunalt relevanta områden samt att skapa förutsättningar för
kompetensförsörjning
Det är nu dags att ta ställning till om arbetet ska fortsätta ytterligare en sexårsperiod 2019 - 2024.
Kommunens bidrag till detta arbete är 4 kronor per invånare och år. För 2018 motsvarar detta 120
892 kronor.
Betydelsen för kommunens olika verksamheter att utgå från modern relevant forskning ökar.
Olika delar av förvaltningens verksamhet använder i varierande utsträckning moderna
forskningsrön. Verksamheterna har också behov av att beforska den egna verksamheten antingen
genom att ingå i forskningsprojekt eller organisera följeforskning.
Förvaltningen bedömer att samarbetet med förvaltningshögskolan har stor betydelse och bör
utvecklas.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun under åren 2019 - 2024 ska delta i samarbetet med
förvaltningshögskolan avseende ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad
förvaltningsutbildning i Västsverige” (KOLV)
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Tjänsteutlåtande, 2018-05-18
Avtal 2019 - 2024
Avtal Bilaga 1-4
Rekommendationsbrev Dennis Jeryd.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ekonomichef

För kännedom
Förvaltningsledningen

Bakgrund
Ale kommun har tillsammans med GR kommunerna och Västra Götalandsregionen sedan 1995
deltagit i ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i
Västsverige” i allmänhet kallat KOLV. Syftet med det gemensamma arbetet är att stärka
forskningen inom kommunalt relevanta områden samt att skapa förutsättningar för
kompetensförsörjning både vad avser grundutbildning och vidareutbildning. Under åren har
samarbetet också bland annat innehållet gemensamma forskningsprojekt och följeforskning.
Det är nu dags att ta ställning till om arbetet ska fortsätta ytterligare en sexårsperiod 2019 - 2024.
Kommunens bidrag till detta arbete är 4 kronor per invånare och år. För 2018 motsvarar detta 120
892 kronor.
Arbetet har utvärderats såväl med utgångspunkt i forskningsnytta och samhällsnytta. Utvärderarna
konstaterar att samarbetet har hög legitimitet men också att det är dåligt känt. Ur ett vetenskapligt
perspektiv pressas institutionen att bli mer internationell samtidigt som det kanske är viktigare än
någonsin i en mer komplex värld att hålla kunskapen högt. Finansiärerna uppmanas därför att
utveckla samarbetet snarare än att avveckla det.
Förvaltningshögskolans råd beskriver det genom sin ordförande Dennis Jeryd det på följande sätt:
Projektet "Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige" (KOLV)
startade 1995 och är ett samarbete mellan 11 kommuner i Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Under perioden 2013-2018 har jag verkat som ordförande för
Förvaltningshögskolans råd, som är kopplat till projektet.
Då projektet har hög legitimitet i regionen och bidrar starkt till regionens utveckling rekommenderar jag härmed att
avtalet förlängs 2019-2024.

När det gäller inriktningen för den kommande sexårsperioden föreslås genom professorerna Stig
Montin och Björn Rombach följande två målområden:
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I kommande strategiska satsning är det framför allt två innehållsliga områden som ska prioriteras. För det första
vill vi fortsätta att utveckla forskning och utbildning om hållbar utveckling. Vi har flera pågående doktorandprojekt
och forskningsprojekt inom området, såsom olika frågor kring integration, social hållbarhet, energiförsörjning samt
avfallshantering och avfallsminimering. Hållbarhetstemat är också integrerat inom grundutbildningen och kommer
att integreras inom uppdragsutbildningen. Flera forskningsprojekt planeras, bland annat om sociala hänsyn i
offentlig upphandling.
För det andra vill vi lägga större fokus på den lokala och regionala välfärdens utmaningar och framtid. Detta tema
överlappar till vissa delar ovanstående tema, men det handlar också om organiseringen av välfärd, t ex relationen
mellan kommun, idéburna organisationer och välfärdsföretag, digitalisering samt rekrytering och
kompetensutveckling. Forskning o och utveckling av samverkan mellan sektorer, kommuner och organisationer samt
ledarskap för att möta olika utmaningar inom välfärdens olika områden är sådant som vi redan arbetar med. I takt
med behoven av välfärd ökar, exempelvis inom äldreomsorgen behövs strategiska satsningar på forskning och
utveckling för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Efterhand som Ales befolkning ökar kommer kostnaden för KOLV att öka med 4 kronor per
invånare. Finansiering sker idag inom ramen för kommunstyrelsens budget. 2018 är kostnaden för
att deltaga i samarbetsavtalet 120 892 kronor
Ärendets kommunikationsbehov
Potentialen att delta i KOLV samarbetet har inte ännu fullt ut nyttjats. Utvärderarna pekar på att
det delvis beror på att arbetet inte är tillräckligt känt. En ökad informationsinsats kan öka nyttan av
kommunens deltagande i KOLV:
Förvaltningens bedömning och motivering
Betydelsen för kommunens olika verksamheter att utgå från modern relevant forskning ökar.
Under ett yrkesliv hinner kunskaperna omsättas flera gånger. Kommunens medarbetare behöver
därför återkommande ha kontakt med forskningen antingen direkt eller indirekt.
Olika delar av förvaltningens verksamhet använder i varierande utsträckning moderna
forskningsrön. Inom naturvetenskap och medicin finns en större tradition av att ompröva
metoder och processer. Detta är inte lika självklart inom samhällsvetenskaperna. Verksamheterna
har också behov av att beforska den egna verksamheten antingen genom att ingå i
forskningsprojekt eller organisera följeforskning.
Förvaltningen bedömer med ovanstående som utgångspunkt att samarbetet med
förvaltningshögskolan har stor betydelse och bör utvecklas. Kostnaden för samarbetet kan rätt
använt ge god avkastning såväl för kostnadsutvecklingen som för kvalitén i verksamheten.
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