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Saamman
nfattnin
ng
Den
nnautrednin
nghargjortsunder2013 påVänersam
marbetetsup
ppdrag,Fokuusgrupp
Forrskningochu
utbildning.Vänermuseetharvaritpro
ojektägareocharbetethharutförtsavv
Bjö
örnOhlsson,PernillaSche
edin(projekttledare2012
20801Ͳ20130901)ochMaarcusDrotz
(pro
ojektledareeefter201309
901).SometttkomplementharPerͲÅkeWarg,Vä nersborgs
kom
mmun,gjorteninventeriingavutbild ningsinriktniingarochsam
mverkansom
mrådeninom
gym
mnasieskolan
n.

nnsettstorttbehovavetttkunskapscentrumförV
Vänerfrågor
Utrredningenvissarattdetfin
medsyfteatttillhandahållasamtförmeedlaensamlaadkunskapsbildurettsaammansatt
hållbarhetspersspektivmedekologiska,eekonomiska,,socialaochkulturelladiimensioner.

pdragetföreettsådantce
entrumär:(11)attsamlaiin,tillgänglig
ggöraochförrmedlakunskkap
Upp
och
hforskningo
omVänern,(2
2)attinitieraaochstimule
eratillforskn
ningoch
kun
nskapsproduktionomVänern,(3)atttfrämjasamvverkanmella
anolikaaktöörer,tex
kom
mmuner,kun
nskapsprodu
ucenter,ideeellaorganisattionerochnä
äringsliv,meedintressefö
ör
Vän
nern,(4)attsynliggöraochbelysaakttuellaVänerrfrågor,samttstärkamed borgarnas
enggagemangfö
örVänern,(5)attgekunsskapsstödtilllmedverkandeaktöreri remissͲoch
utreedningsarbeeten.

Förrattklaradettaskallkunskapscentre thaföljande
efunktioner::(1)utvecklaaendigital
platttformmedensamladin
nformationoomVänernochaktörerso
omarbetarm
med
Vän
nerfrågor,(2)skapamöte
esplatserförrförmedlingviatexutstä
ällningarochhseminarier,,
skapaarenorfö
ördialog,deb
battochsam
mverkanmellanbeslutsfattare,myndiigheter,
webbaserat,ssamtinitiera ochstimuleeratillforskning
forsskareochallmänheten,ffysisktochw
omVänern,och
h(3)etablera
aettkontakttnätmedforrskare,beslutsfattareochhtjänstemän
n,
reggionalt,natio
onelltochinternationellt,,samtberördaintresseorganisationeer.Centretskkall
arb
betautåtriktaatgentemotsinamålgru pperochhaettfysiskthuvudkontor,,samt
ytteerligareenellerfleranod
deroch/ellerrbesöksplatsser.Kunskap
pscentretharrfyraspecifika
målgrupper:beeslutsfattare(inomkomm
muner,regionerochmyn
ndigheter,rikksdag/regering),
mänheten(m
medborgareo
ochbesökaree),utbildninggssektornocchforskareppåuniversitet
allm
och
hhögskolor.Inventeringe
enavutbildnningsinriktnin
ngarochsam
mverkansomrrådeninom
gym
mnasieskolan
nvisarattutbildningssekktornskullekkunnablienviktigaktöriiett
kun
nskapscentru
um,menattdetkräverlåångförbered
delsetid.

avattinrättaa2Ͳ3heltidsttjänsterföra
attdrivakunnskapscentret.
Utrredningenseerettbehova
Förrslagetärattbyggauppvverksamheteensuccessivttundertreår.Denberäkknade
kosstnadenvidffulldriftärca
a4miljoner kronorperåår.Denhuvudsakligafinaansieringena
av
drifftenbörskeavdebådarregionerna,dde14kommunernaruntVänern(ink lusive
Tro
ollhättan),samtuniversitetochhögskkolor.Ävenaandrafinansiiärer,texlännsstyrelserna
a,
kan
nvaraaktuella.
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Utrredningenhaaridentifierattrebefintli gaaktörerso
omkanmöta
aflertaletavvdekravsom
m
ställspåattvaravärdföretttkunskapsceentrum,närdetgällerorrganisationoochfunktioner.
nerfinnsanddraaktörer,ssomHögskolanVäst,som
mvilltaenakktiv
Förrutomdessaorganisation
delikunskapsceentretsverksamhet,mennintevillvarravärdförce
entret.Andraaaktörersom
ullekunnainttegrerasochbliendelavvettkunskap
pscentrumärVänersamaarbetetochd
den
sku
kom
mmunalasam
mverkansgru
uppenföröveersvämningssfrågor.Väne
ernsvattenvvårdsförbund
d
och
hforskningsn
nätverketVänerlandskappetLTSER,vaarsuppgiftärrattstimulerraforskningom
dettkomplexasambandetochkopplingeenmellanlan
ndskapet,de
esskulturarv,
v,historia,nu
utid
och
hframtid,sam
mtdefaktorrersomstyr landskapetsnyttjande,skullemedföördelbliviktiga
sam
marbetspartn
nerstillkunskapscentret..

Detreaktörerssomärtänkb
barasomvärrdarförkunsskapscentret är:Karlstadssuniversitett,
Götteborgsunivversitetmedlokalisering iMariestad,somärviktigakunskapssproducenter,
och
hVänermuseeetiLidköpin
ng,somhareettregionaltuppdragförrförmedling av
Vän
nerområdetssnaturͲochkulturarv.

Utrredningensfö
örslagredovisasnedanvvadgälleruppdrag,organ
nisationochffinansiering
sam
mtlokaliserin
ng.Utredninggenföreslår ocksåattVäänersamarbe
etetsstyrgrupppochdetre
e
ovaannämndatäänkbaravärd
dorganisatioonerna,samtHögskolanV
Västsomharruttryckten
viljaaattdelta,fååriuppdragatttillsamm
mansförsökahittaenläm
mpligmodellfför
orgganisering,fin
nansieringochstyrningaavettkommandekunska
apscentrum, samtvilka
rollerdeolikaaaktörernaska
allha.Detta arbetebörsskeunder2014,vilketmööjliggörensttart
förkunskapscen
ntretibörjan
nav2015.
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Fö
örslagttillKunskapsccentrum
mförV
Vänerfråågor
HärrföljersjälvaaförslagettilllettKunska pscentrumförVänerfråg
gor,uppdelattpåtre
rub
briker:UppdrragͲsomäve
enbeskriverrmålgrupperr,arbetssättochprioriterradeområde
en,
Org
ganisationocchfinansierin
ngͲsomdiskkuterarstyrn
ningochvilka
aaktörersom
mböringå,
sam
mtLokaliserin
ngͲsomföre
eslårtreorgaanisationerssomvärdarfförettkunskkapscentrum.
Sluttligendiskutterashurarb
betetskullekkunnadrivasvidareunder2014.

Tillutredningen
nhörtrebilagor:Bilaga11:Arbetssättt–intervjuerrmedaktöreerinom
Vän
nersamarbettetsamtmed
dföreträdareeförgymnassieförvaltningarna,Bilagga2:
Ressultatsamma
anställning– intervjuerm
medaktöreriinomVänersamarbetetssamtmed
föreeträdareförgymnasieförrvaltningarnna,Bilaga3:SSammanfatttningavrappporten
Forrskningochkkunskapsprod
ducenterrunntVänern.

nnsdebrevmedfrågestäällningarsom
mintervjupersonernaficckiförvägsamt
IBilaga1återfin
överdeintervvjuadepersoonerna.
förtteckningarö

pdrag
Upp
UtrredningenföreslårattetttKunskapsceentrumförV
Vänerfrågorsskallhaföljanndeuppdragg:
1.aattsamlain,tillgängliggöraochförmeedlakunskap
pochforskniingomVäneern
2.aattinitieraocchstimuleratillforskninggochkunskaapsproduktio
onomVänerrn
3.aattfrämjasamverkanme
ellanolikaakktörer,texko
ommuner,ku
unskapsprodducenter,
ideellaorganisaationerochn
näringsliv,m edintressefförVänern
ng
4.aattsynliggöraaochbelysaaktuellaVännerfrågor,saamtstärkamedborgarnassengageman
förVänern
medverkandeeaktörerire
emissͲochuttredningsarbbeten
5.aattgekunskaapsstödtillm


Härrföljermotivveringartilld
desexolikauuppdragen,ssamtexempe
elpåvadkunnskapscentre
et
sku
ullekunnagö
öraförnyttanoteratund errespektive
euppdrag.

Attsamlain,tillgängliggö
öraochförm edlakunskap
pochforskningomVäneern.
1.A
Dettförstauppd
dragetutgårfråndebristtersomfinnssnärdetgällertillgängligggörandeoch
förm
medlingavkkunskapochforskningom
mVänerfrågo
or.Denforskkningoch
kun
nskapsproduktionsomha
argjorts,ochhsompågår,,ochhurressultatenkan tillämpas
praaktiskt,måsteeförmedlaspåettlättillggängligtsätttillpolitiker,,tjänstemännoch
besslutsfattare,förattblian
nvändbar.Deettakanskeggenomseminarier,nyhettsbrev,kurse
er
medmera.Detärocksåvikttigtattnåal lmänhetenfförattstärka
amedborgar nasintresseför
Vän
nern.

2.A
Attinitieraochstimulera
atillforsknin gochkunskaapsproduktio
onomVänerrn
Vän
nernärenen
normtstorre
esursfördriccksvatten,so
omiframtide
enkankomm
maattbehövvas
och
hutnyttjasän
nmeränidag.Samtidigtsaknasviktigriktadochsystematiskttforskningo
om
Vän
nernsvattenochekosysttemnärdetggällertexmedicinrester,plastartiklaar,dioxiner,o
och
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hurrverksammaaåtgärderförattminskamiljögiftersnegativakonsekvenserfförutnyttjan
nde
avvvattnetföro
olikaformera
avekosystem
mtjänster.Etttannatintre
essantområddeför
ytteerligareforskkningärsjötransporteroochlogistik,o
omvilkamöjlighetsomfiinnsinomde
etta
områdeiVänerrområdetida
ag.Satsningaarpåökadessjötransporte
erochbåtturrismmåste
dhänsyntillbevarandet avvattenkvaaliteten,vilke
etisigkaninnnebära
docckgörasmed
ytteerligareutredningarochforskningom
mhurdettasskullekunna
agåtill.Ettaannatintresssant
forsskningsområådeäratturettflervetennskapligtperrspektivunde
ersökavilkavvärdensom
finn
nsinomolikaaekosystemttjänstermeddVänernsso
omutgångspunkt,samthhurdessa
värdenkanutnyyttjaspåettlångsiktigthhållbartsätt.Enviktiguppgiftärattuutveckla
öjlighetertillinternatione
elltsamarbetteochprojekkt.Genomuttbyteochsa marbeteme
ed
mö
inteernationellaforskareoch
horganisatioonerviddesttorasjöarnaiUSAochanndrastorasjöar
iväärlden,ökarm
möjlighetern
naattgenom
mförastörrep
projekt,texEUͲprojekt, ochatttaem
mot
gässtforskare.Omkunskapsccentretlyckaasetablerae
ettsådantsam
marbeteökaardetintressset
förområdetochexternaprojektkangeemerresurse
erforforskniingomVäneern.

3.A
Attfrämjasamverkanino
omkunskapssområdetme
ellanolikaakktörer,texkoommuner,
kun
nskapsproducenter,ideellaorganisattionerochnääringsliv,medintresseföörVänern.
Dettpågårredan
nendelaktivitetermed Vänernifokkus,mendet bristeriinfoormationoch
h
sam
mordning,vilketkanåtgä
ärdasgenom ettkunskap
pscentrum.G
Genomökad samverkan
mellanaktörerökarocksåm
möjlighetern aattgenomföragemenssammasatsnningarpå
utvecklingiangelägnafråågor.Kunskapscentretkanfungerasoomendynam
misk
forsskningochu
mö
ötesplatsochinterageran
ndelänkmelllanaktörerisyfteattstim
muleratillökkatsamarbette
och
henhållbaru
utvecklingavvekosystemttjänsternaiV
Vänerområdet.Exempelpå
sam
marbetsorgan
närBiosfäro
områdetVännerskärgårdenmedKinne
ekulle,Vänerrns
vattenvårdsförb
bund,Laxfon
ndVänern,V
VänerhamnA
AB,Vänerting
getochturisttorganisationer.
Kun
nskapscentreetkanocksåutgöraenpllattformförettökatmed
dborgarinflyttandeöver
sam
mhällsutveckklingen,förstärkaVäneroområdetsinvånaressamh
hörighetochbidratillettt
ökaatintressefö
örVänern.

AttsynliggöraochbelysaaktuellaVännerfrågor,saamtstärkam
medborgarna sengagemang
4.A
förVänern.
nernochVän
nerområdetbehöversynnasmersåvälinomdebådaregionernna,sompå
Vän
nattionellochin
nternationellnivåföratt skapamedvetenhetomdennaunde rutnyttjade
resurs,främjab
besöksnäringgen,stimulerratillmerforskningochö
ökamänniskkors
örVänern.De
etfinnsettaantalområde
ensomisiginrymmerinttressekonflikkter,
enggagemangfö
texxregleringen
n,sjötranspo
orter,skärgårrdsmiljöochbesöksnärin
ng.Dessabehhöverlyftasfför
attgöramedbo
orgareochbe
eslutsfattareemedvetnao
omvilkaresu
urserochvallmöjligheter
mfinns,samttvilkakonsekvenserolik abeslutkanfåpåkortochlångsikt.
som

nsekosystem
mtjänsteräratt
EnfförutsättninggförettökatmenhållbaartutnyttjandeavVänern
dettfinnskunskapochengagemanghos medborgarn
naidessafrå
ågor.Detgällleratthitta
metoderattfåmedbefolkn
ningenpåoli kasätt.Detkanvaraattanordnaofffentliga
minarier,attlåtaprivatpe
ersonertavaattenprover,attskolbarn
nvarjeårstä darVänernss
sem
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sträänderellerattökamedb
borgarnasde ltagandeipllaneringsprocesser,vilkeetärilinjemed
Eurroparådetslaandskapskon
nvention.Dettärocksåvikktigtatttatillvaradenhiistoriska
kun
nskapochdeetengagemangsomfinnssinomdeföreningarsom
mfinnsutmeedVänern,tex
hem
mbygdsfören
ningar,sportfiskeföreninggarochlokalautveckling
gsgrupper.

Attgekunskaapsstödtillm
medverkandeeaktörerire
emissͲochuttredningsarbbeten.
5.A
Flerrakommuneeruttryckere
ettbehovavvfåettbättre
ekunskapsun
nderlagvidbbeslutsomrö
ör
Vän
nern.Ävenm
myndigheter,,kunskapsprroducentero
ochandraakttörerkanha nyttaavatttfå
enbredarekunskapsbildvid
dplaneringaavsinverksamhet.

unskapscentrretframföra
allt
Närrutredningsaarbetetstarttadefannse nföreställningomattku
sku
ulleriktasigggentemotko
ommunernaoochdesstjän
nstemänoch
hpolitiker,fööratt
tillffredsställadeerasbehova
avsamladku nskap,ökadsamverkanochbättrebbeslutsunderlag.
Inteervjuernameedrepresenttanterförkoommunerna,regionernaochlänsstyreelserna,visa
ar
attallmänheten
nochutbildn
ningssektornnocksåärvikktigasommå
ålgrupperförrett
nskapscentru
um.Blandan
nnatsågfleraaaktörerattettkunskapscentrumskkullekunnab
bli
kun
ettviktigtforum
mförderaskkommunikatiionsarbetem
medallmänheten.

nskapscentreetharfyrasp
pecifikamålggrupper:beslutsfattare(iinomkommuuner,regioner
Kun
och
hmyndigheteer,riksdag/regering),allm
mänheten(m
medborgareochbesökarre),
utb
bildningssekttornochforskare.Syftet ärdelsattökamedborga
arnasmöjlig hetattpåverka
och
hförståpolitiskabesluto
ochlagstiftni ngen,ochde
elsattenöka
adkunskapoochökat
enggagemangkaanbidratilld
denregionalaautvecklinge
enutifrånVä
änernsomreesurs.Närde
et
gälllerdenkomm
munalautbilldningssektoornhandlard
detocksåom
mattökaintrressethosde
e
unggagenerationerna,meda
anuniversiteetochhögsko
olorframföralltbörsesssommålgrup
pp
förattfåforskn
ningsidéerocchblistimuleeradeattforrskamerpåffrågorsomröörVänern.

Utrredningensin
ntervjuundersökningvisaarattdeområdensomärsärskiltanggelägnaoch
aktuellaförnärrvarandeär:vattennivåerr/reglering,b
besöksnäring
genochsjöfaarten.Därför
en,somisigocksårymm
mermånga
börrkunskapsceentretinitialttprioriteraddessaområde
intrressekonfliktter.

nskapscentreetskallfunge
erasomenddynamiskmö
ötesplatsoch
hinterageranndelänkmellan
Kun
aktörerisyfteaattstimuleratillettökat samarbeteo
ochenhållba
arutvecklinggav
osystemtjänssternaiVäne
ern.Kunskappscentretskaallocksåutgö
öraenplattfoormförettö
ökat
eko
medborgarinflyytandeöverssamhällsutveecklingen,fö
örstärkaVäne
erområdetsiinvånares
reggionalasamhörighetochbidratillett ökatintresseförVänern
n.Ettnärasaamarbeteme
ed
Vän
nernsvattenvårdsförbund,LaxfondV
Vänern,Väne
erhamnABo
ochVänertinggetärviktigtt.
Dettarbetesom
mVänersamarbetetochddenkommun
nalasamverkkansgruppenför
öveersvämningsffrågoridagu
utförskullekkunnaintegre
erasochblie
endelavkunnskapscentre
ets
verrksamhet.
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Orgganisationocchfinansieriing
Utrredningenmenarattdeccentralaaktöörernaförattkunnaskap
paettkunskaapscentrumär
kom
mmunerna,rregionerna,h
högskolor/unniversitetsamtlänsstyrelserna.Hur
kun
nskapscentreetskallorgan
niserasochs tyrasmåsteblienfrågaffördessaakttörerattlösa
a
tillssammans.

Isto
ortsettsamttligaföreträd
darefördeinntervjuadeo
organisatione
ernaanseratttkommune
er,
reggionerochun
niversitet/hö
ögskolor,ärccentralaaktö
öreriettkunskapscentruum.Somaktö
örer
harrdedockliteeolikaroller.Kommunernnaärtroligendeviktigassteaktörernaasomavnäm
mare
aveettkunskapsscentrumiocchmedattddeharplanerringsansvaretförmarkennochharanssvar
fördecirka350
0000männisskorsomborriVäneromrrådet.Debåd
daregionernnaärtvåand
dra
givn
naaktörer,eeftersomdearbetarmeddregionalutvvecklingochskötersamoordningav
natturͲochkultu
urarvsfrågor.Högskoloroochuniversittetärnödvändigaaktöreer,eftersomde
bidrartillkunskkapsuppbygggnadochkunnskapsutveckkling,samtgerenvetensskaplig
legiitimitet.

Mångaintervjuadepersone
ernämneroccksåVänerm
museetsomvviktigaktörppågrundava
att
museetharettregionaltup
ppdragförföörmedlingavVänerområd
detsnaturͲoochkulturarvv
hattmanharlångerfarenhetavdettta.Länsstyrelsernabörocksåvarameedsomaktörer,
och
efteersomdeharövervaknin
ngsansvaretnnärdetgälle
erlagstiftning
ginommiljöͲͲ,naturͲoch
h
kultturvårdsomrrådet.Vänernsvattenvårrdsförbundsverksamhetskötsdessuttomav
länssstyrelseniV
VästraGötalandslän.Deeföreträdare
eförlänsstyrelsernasomharintervjuats
äro
ocksåmycketpositivatilllattettkunsskapscentrum
mskapas,bådeförattdeeskallkunna
a
förb
bättrasinakkontakterme
edkommuneernaochförattdeanserattdetbehöövsmer
info
ormationom
mVänern.Fle
eraavdeperrsonersomintervjuatspe
ekarpåvissaastatliga
myndigheterso
omviktigaakktörer,efterssomdeharaansvarförfrå
ågorsomberrör
nerområdetihöggrad.FFramföralltggällerdetHavsͲochvatte
enmyndighetten,
Vän
Natturvårdsverkket,RiksantikkvarieämbeteetochBoverrket.

dareanseroccksåattföretagochnäringslivsorgannisationer,
Mångaintervjuadeföreträd
museerochideeellaföreninggarochandrraorganisatio
onersomärintresseradeeav
nerfrågorbörvaramed,dvsattcentrretblirsåinkkluderandessommöjligt, vilketbör
Vän
und
derlättasamarbeteochkkunskapsupppbyggnad.Pååvilketsättd
dessaaktöre rskallknytastill
kun
nskapscentreetärdocksvå
årtattavgörrainuläget.A
Allasomvillvaramedsoomaktörer
måsteiallafallvaraberedd
daattocksåbbidratillkunskapscentretsverksamh etpånågotsätt
hställasigbaakomcentrettsuppdrag.
och

onalochdrivvaprojektmååstekunskap
pscentretvarraenegen
Förrattkunnaanställaperso
juriidiskperson..Detkanske
eantingengeenomattenredanbefinttligorganisattiontarpåsiig
den
nnarollellerattintressen
nternabilda rennyorganisationsom
mjuridiskperrson.
Åtm
minstoneinittialtkandetvarabraatt haenbefinttligorganisattionsomhuvvudmanoch
juriidiskperson,,förslagsvisV
VästraGötal andsregione
en.Enmöjlighetärdåatttdriva
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kun
nskapscentreetsomenparaplyorganissation,därdemedverkan
ndeaktörernnatecknaravvtal
förattsäkraenlångsiktigfinansieringavvdriftenoch
hattandraåtagandenskköts.

Om
mennyorgan
nisationskallskapasfinn sframföralltfyramöjligheter:stiftellse,aktiebola
ag,
ideellföreningeellerekonom
miskföreningg.Blanddeo
organisatione
ersomidagaarbetarmed
nernifokusffinnsexempelpåtreavddessaorganisationsformer:LaxfondV
Vänern
Vän
(stifftelse),VäneerhamnAB(a
aktiebolag)ssamtSamverrkansgruppenföröversväämningsfråggor
och
hVänernsvattenvårdsförrbund(ideelllföreningar)).

paettkunskaapscentrumär
Utrredningenmenarattdeccentralaaktöörernaförattkunnaskap
kom
mmunerna,rregionerna,h
högskolor/unniversitetsamtlänsstyrelserna.Hur
kun
nskapscentreetskallorgan
niserasochs tyrasmåsteblienfrågaffördessaakttörerattlösa
a
tillssammans.

Förrattklaradeföreslagnau
uppgifternasskallkunskap
pscentret:(1
1)utvecklaenndigital
platttformmedensamladin
nformationoomVänernochaktörerso
omarbetarm
med
Vän
nerfrågor,(2)skapamöte
esplatserförrförmedlingviatexutstä
ällningarochhseminarier,,
skapaarenorfö
ördialog,deb
battochsam
mverkanmellanbeslutsfattare,myndiigheter,
webbaserat,ssamtinitiera ochstimuleeratillforskning
forsskareochallmänheten,ffysisktochw
omVänern,och
h(3)etablera
aettkontakttnätmedforrskare,beslutsfattareochhtjänstemän
n,
onelltochinternationellt,,samtmedb
berördaintre
esseorganisaationer.
reggionalt,natio

Utrredningenseerettbehova
avattinrättaa2Ͳ3heltidsttjänsterfördeladepåtreepersonerfö
ör
attklaradessauppgifter.Fö
örutomenveerksamhetsaansvarigkrävvstvåpersonnersomsköter
ndigitalaplattformen,arrbetarmedkkommunikationochanorrdnardeutåttriktade
den
verrksamheterssomföreslagits.

Förrslagetärattbyggauppvverksamheteensuccessivttundertreår.År1anstä llsen
verrksamhetsansvarigsamtefteretthalvvårytterligarreenperson
n.Fokusliggeerdåpåattffå
orgganisationenattfungera,påinformattion/marknadsföringoch
hpåskapanddetavendigital
platttform.Undeerår2anställsytterligar eenpersonförattförstä
ärkadetutåttriktade
arb
betet.Underår3skallverksamheten varaifulldrrift.

Den
nberäknadedriftskostna
adenförår11är2miljone
erkronor,förår2ärdenn3miljoner
kro
onorochföråår3ochfram
möverärdenn4miljonerkkronor.Desssasummorinnkluderar
lönemedel,lokaalͲochadministrationskoostnader,maarknadsföringochinform
mation,
utvvecklingavdiigitalplattform,resorsam
mtkostnade
erfördenutå
åtriktadeverrksamheteni
form
mavmöten,,föreläsningar,seminarieer,kurserocchutställning
garmm.Utövverdenna
gru
undfinansieringkankunskkapscentretssverksamhetochbudgettutökasgen omattexterrna
ergenomatt säljatjänsteer.
medeltillförsviiaskapandettavsärskildaaprojektelle
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Den
nhuvudsakligafinansieriingenavdrifftenavcentretbörskeavvdebådareggionerna,de
e14
kom
mmunernaru
untVänern((inklusiveTroollhättan),saamtuniversittetochhögsskolor.Även
and
drafinansiäreer,texlänssstyrelserna,kkanvaraaktu
uella.

Lokkalisering
Ifrååganomlokaaliseringave
ettKunskapsscentrumförrVänerfrågorharutredn ingenutgåttt
från
nettantalkrriteriersomfframkomviddintervjuund
dersökningen
n.Kunskapsccentretskallha
ettfysiskthuvudkontorsam
mtytterligareeenellerflerranoderoch
h/ellerbesökksplatser.
Cen
ntretskallutnyttjaredanbefintligao rganisatione
eriVänerområdetsomi möjligastem
mån
ockksåäretableradeaktörerrmedentyddliginriktninggmothållbarhetsfrågor, eftersomde
essa
kom
mpetenserkaanskapasyn
nergierutifrååndetföreslaagnauppdragetocharbeetssättet.
Cen
ntretskalloccksåhaengo
odinfrastrukkturvadgälle
ertillgängligh
hetochdata kapacitet.


Enggenomgångavbefintliga
aorganisatioonerirelation
ntillkriterierrnaresulteraariatt
utreedningensertremöjligaorganisationnerinomVänerområdetsomvärdar förett
kun
nskapscentru
um.DetärKa
arlstadsunivversitet,Göteeborgsunive
ersitetmedlookaliseringi
Mariestad,som
märviktigaku
unskapsprodducenter,ochVänermuse
eetiLidköpinng,somharett
edlingavVännerområdetssnaturͲochkulturarv.Vaar
reggionaltuppdrragförförme
kun
nskapscentreetskalllokaliserasbörbliienfrågaförrfortsattutredningochfförhandling
mellandeaktörrersomvillggåvidareochhdrivafråganomettkun
nskapscentruum.Viktigtär
attbådeaktöreerfråndennorraochsöddradelenavVänernfinnssmed.

Dettfortsattaarrbetet
Utrredningensfö
örslagärattVänersamarrbetetsstyrggruppochde treovannä mndatänkbara
värdorganisatio
onerna,samttHögskolanV
Västsomharuttryckten
nviljaattdeltta,fåriuppd
drag
organisering
g,finansieringgochstyrnin
ng
atttillsammanssförsökahitttaenlämpliggmodellföro
aveettkommandekunskapsscentrum,sa mtvilkarolle
erdeolikaaktörernaskaallha.Detta
arb
betebörskeunder2014,vilketmöjligggörenstarttförkunskap
pscentretiböörjanav2015.
Dettärviktigtatttförhandlingsprocessennäröppenocchtransparentsåatthännsynkantastill
allaaaktörersinttressenochssynpunkter. Vänersamarrbetetharen
nnyckelrolli arbetetatt
drivvafråganom
mettKunskap
pscentrumföörVänerfråggorvidare.











_________________________
___________
___________
___________
______________________
___

Kuunskapscentrrum för Vän
nerfrågor

Sida 9 (15)





Uttrednin
ngome
ettKun
nskapsccentrum
mför
Väänerfråågor
Härrföljerenutförligbeskrivvningavutreedningensbaakgrund,upp
pdragocharrbetssätt.
Därrefterbeskrivvsvilkabeho
ovdeintervjuuadeaktörernaserochvvilkaeffekterrdevilluppn
nå
gen
nomattskap
paettkunska
apscentrum. 


Utrredningensbakgrund
MeedVästraGöttalandsregio
onensmaritim
mastrategissomutgångspunkt,ochm
medfokuspå
å
utvvecklingavVäänerregionensommarit imtområde,,genomfördestredialoggmötenunde
er
hössten2007occhvåren2008.Deltagareepådessamö
ötenvarblan
ndandrautvvecklingsͲoch
planeringsansvaarigaikomm
munerna,sam
mtföreträdareförkanalb
bolagochreggionala
orgganisationer.Utifrånmöttenastartadeeenarbetsprocess,med Fyrbodals
kom
mmunalförbu
und,Skarabo
orgskommu nalförbund,VästraGötalandsregioneenochRegio
on
Värrmlandsompartners,därfemprioritteradeutvecklingsområdenpekades ut.Iarbetet
medstrateginsskapadesfem
mfokusgrupppermedrepresentanterfrånkommuunerna,
länssstyrelserna,,Vattenvård
dsförbundet, Karlstadsun
niversitet,Gö
öteborgsuniiversitet,
HöggskolanVästt,Vänermuse
eet,VänernssNäringslivsrråd,GöteborrgsEnergiocchKarlstads
Eneergi.Arbetetresulterade iförstudien Vänernsom
mmaritimtom
mråde–undderlagtill
utvvecklingsstrategi,somkomijuni20099(sewww.vgregion.se).

Iförstudienformuleradefokusgruppernnasinaframttidsbildersam
mtvilkabeh ovav
straategiskainsaatsersomfinnsinomresppektiveutvecklingsområde.Ifokusgrruppenför
Utb
bildning,forsskningochko
ompetensutvvecklingvarettkunskapsscentrumförrVänernett
uttaalatbehov.G
Gruppensfra
amtidsbildvaar”ettsamlaatutvecklingsͲ,forskninggsͲoch
kom
mpetenscenttrumsomkanstimulerattillökadkunskapomVän
nernochsom
mären
gro
ogrundförku
unskapsbaseradhållbaruutveckling”.M
Medhållbarutvecklingm
menasattma
an
skalltillgodosedagensmänskligabehovvutanattäve
entyrakomm
mandegenerrationers
öjligheteratttillgodosesinabehov.A rbetetförhåållbarutveckklingärenprrocessutan
mö
färd
diglösning,ssomomfatta
arsåvälekoloogiska,ekono
omiska,socialasomkult urellaaspekter.
Hellhetssyn,dialogochkritisskttänkandeeärgrundenfördettaarbete.

InomVänersam
marbetet1harfleraavakttörerna(kom
mmuner,regiioner,länsstyyrelseroch
mförtattdevvillutnyttjaV
Vänernsutvecklingspotenntialsom
universitet/höggskolor)fram
mdestination
nochboendemiljö,påetttbättresätttän
sötvvattensresurrs,sjötransportled,turism
idagg.Debetonaarocksåvikte
enavattett ökatnyttjan
ndeskerpåe
etthållbarts ätt,såväl
eko
ologiskt,ekon
nomiskt,soccialtsomkultturellt.Förattåstadkommaettökat nyttjandepå
å
etthållbartsätttkrävsforskn
ningochutveeckling,samtsammanstä
ällningaravbbefintlig
kun
nskapochko
onsekvensanalyser.Ensaatsningpåku
unskapsuppbyggnadoch forskning,i
sam
mverkanmed
dmarkägare,resursnyttj are(texbessökare)ochb
beslutsfattarre(kommuna
alt

1

ww
ww.vanern.orrg
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och
hregionalt),utgörsjälvagrundenför attnåenhåållbarförvaltningavVäneernsomresu
urs.
Meerforskningo
ochförmedlinggerocksåågodaförutssättningarfö
örattgöraVäänerregionen
n
merkändförallmänheteno
ochförattkuunnastimule
eraregionalutveckling.EEttgemensam
mt
kun
nskapscentru
umförVänerrfrågorskulleekunnafunggerasomare
enaochpådrrivareinom
desssaområden.

Utiffråndenvisionomettsa
amlatkunskaapscentrumfförVänerfrågor,somforrmuleradesa
av
Vän
nersamarbettet2009,gjordessomennförstaetapp
peninventeringavpågååendeoch
avsslutadforskningomVäne
ernsamtver ksammakun
nskapsproducenter.Dennnainventerin
ng
resulteradeirapportenForsskningochkkunskapsprod
ducenterrun
ntVänern–
nskapsunderllaginomVän
nersamarbettet,somkom
mvåren2012
2.2Irapporttenbeskrivs
kun
ockksåvilkakunsskapsluckorsomfinns,oochvilkakonffliktområden
nochpotenttiella
forsskningsprojeektmedinrikktningmotennhållbarutvvecklingavområdetsomärsärskilt
intrressanta.Rap
pportenutgö
örettunderrlagfördenn
nautredningomettkunsskapscentrum
m
förVänerfrågorr.EnsammanfattningskrrivenavMarrcusDrotzocchStenͲÅkeW
Wängberg,
3
Götteborgsunivversitet,finnssiBilaga3.  


Utrredningensuppdrag
PåV
Vänersamarbetetsuppdrag,genomeettinitiativffrånfokusgru
upp5Utbildnning,forskning
och
hkompetenss,ansökteVä
änermuseetssommaren2
2012hosVässtraGötalanddsregioneno
och
ReggionVärmlan
ndomattfåfortsättameedenandraetapp,attgö
öraenutrednningomhur ett
sam
mlatforsknin
ngsͲ,kunskap
psͲochförmeedlingscentrrumförVäne
erfrågormedd
tvärvetenskapliiginriktningskullekunnaaskapas.Fokkusgrupp5beståravreprresentanterför
nersamarbettet,Högskola
anVäst,Göteeborgsunive
ersitet,Karlsttadsuniversiitet,
Vän
BiosfärområdeVänerskärgå
årdenmedKKinnekulle,Väästarvetoch Vänermuse et.

Syfttetutredninggenärattge
eförslagpåhhurenekono
omisktlångsiiktigthållbarrmodellföre
ett
såd
dantkunskap
pscentrumka
anseut,utiffrånbefintliggaaktörerme
edderasfysiiska
plattstillhörighett,organisatio
on,mål,upppdrag,samve
erkanochmö
öjligaekonom
miska
föru
utsättningar.

nermuseetharvaritproje
ektägareför
rutredningen
n,medVänermuseetsdååvarandeche
ef
Vän
PerrnillaSchedin
nsomprojekktledarefrånnaugusti201
12tillaugusti2013,dåtilllförordnade
museichefenM
MarcusDrotztogöverproojektledarskaapet.Intervju
uarbetetgjo rdesavPern
nilla
hedinochBjö
örnOhlsson,medansam manställninggochanalyserharutförttsgemensam
mt
Sch
avB
BjörnOhlsso
on,MarcusD
DrotzochPerrnillaSchedin
n.Förförfatttandetavde nnautrednin
ng
stårBjörnOhlsssonochMarcusDrotz.





2
3

Seehttp://mediaa.vanern.org/2012/06/Forsskningsrapporrt_juniͲ20121..pdf
Bilaga3,SammanfattningavvrapportenFoorskningochkkunskapsprodu
ucenterruntVVänern.
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Utrredningensarbetssätt
Förrattundersö
ökaintressetochbehove tavettkunsskapscentrum
m,vilketupppdragettsåd
dant
börrhasamthurdetskullekkunnaorgan iseras,valde
eutredningenattgöraenn
inteervjuundersö
ökningbland
dföreträdareeföraktörersomdeltariVänersama rbetet.Unde
er
vårenochsomm
maren2013intervjuadess18företräd
dareför13avvde14kom munernarunt
nern(Trollhäättaninklude
erad),9företträdareförR
RegionVärmlland,Västra
Vän
GöttalandsregionenochVärmlandsmusseum,9företträdareförlä
änsstyrelsernnaiVärmland
och
hVästraGötaaland,samte
enföreträdaarevarderafördetreläro
osätenaGöteeborgs
universitet,HöggskolanVästochKarlstaddsuniversite
et.Totaltinte
ervjuades399personer.4

Förreträdareförrnationellaa
aktörerharinnteintervjuaats,menprojjektetharviaaDirkHarmssen,
pro
ocessledarefförVänersam
marbetet,ochhStenͲÅkeW
Wängberg,Göteborgsunniversitet,haft
possitivasamtalmedtjänste
emänpåHavvsͲochvatten
nmyndighete
en,Naturvårrdsverketoch
Bovverket.

Efteerintervjuerrnaharsvare
enanalyserattsutifrånutrredningensfrågeställninggar,som
han
ndladeombeehov,användning,målgrrupper,vilkaaktörersom
mbörvaram
med,vadman
n
själlvkanbidram
med,samtorganisation, styrningoch
hfinansiering
g.Resultatettav
inteervjuundersö
ökningenvisarattensto rmajoritetaavdeintervju
uadeperson ernaansera
att
dettfinnsettbeehovavettsa
amlatkunskaapscentrumförVänerfrågor.Detärbbaraettfåtal
min
ndrekommu
unersominte
eärintresse rade.Nyttan
navettkunskapscentrum
muttryckspå
å
olikkasätt,likasååmedvilkaffrågorochpååvilkasättdetbörfungera.Åsikternaaskiljersig
ockksånågotåtnärmanjäm
mförföreträddarnaförkom
mmunerna,rregionerna,läänsstyrelserna
och
hlärosätena..

Utrredningenhaarocksågått igenommöjjligaorganisaationsmodellerförolika typerav
sam
marbetensom
mredanfinn
nssåvälinom
mSverigesom
minternation
nellt,blandaannatgenom
men
5
studieresatilldestorasjöarrnaiUSAochhKanadaim
majͲjuni2013
3. 

Utiffråndettam
material,samtefterdisku ssionerinom
mVänersama
arbetetsfokuusgrupp5,och
medLidköpingssföredettakkommunche fKenthLindströmsområdgivare,skrrevsett
doromuppddrag,organiseringochstyyrningavettt
korrtfattatförslaagpåfyrasid
Kun
nskapscentru
umförVänerfrågor.Detttaförslagdisskuteradespåettdialogm
möteden21//10
påV
Värmlandsm
museumiKarlstad,då255personerde
eltog,däribla
andfleraavddeföreträda
are
som
mhadeintervvjuats.

nteradesvadgälleruppdrragoch
Påmötetbekrääftadesistortdetförslaggsompresen
arb
betssätt.Vissauppgifterb
betonadesd ockmer,som
mattstimule
eraforskningg,skapadeba
att,
syn
nliggöraochm
marknadsförraVänernsa mtstärkamedborgarnassengagemanng,varförde
essa

4

SeeBilaga1,Arb
betssätt–interrvjuermedakktörerinomVä
änersamarbettetsamtmedfföreträdarefför
gym
mnasieförvaltn
ningarna,förredovisninga varbetssättssamtvilkaperssonersomha rintervjuats.
5
Seeredogörelseförstudieresa
antillUSAochhKanadaiVänernsvattenförbundsårsskkrift2013.
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upp
pgifteridettanyaförslaggharförtydliigatsochformuleratssom
muppdragföör
kun
nskapscentreet.Närdetgä
ällerorganis eringfannslliteolikaåsikkter,mendeflestavaren
niga
omattregionerrnamåsteta
aenaktivrol linitialt,tille
exempelgen
nomattVäst ra
Göttalandsregionenblirhuvudmanförkkunskapscenttret.Omkun
nskapscentreetsanställdabör
sittatillsamman
nspåenplattsellervarapplaceradeho
osolikaaktörerruntVäneernfannsocckså
nfördelmedattsittatillssammansärattdetgercentretensaamladstyrkaoch
olikkaåsikter.En
attdetblirmind
dresårbart.Enfördelmeedatthaperrsonalenplacceradpåflerraolikanode
erär
onerdåkanttaansvarför
attarbetetspridsgeografisktochattoliikabefintligaaorganisatio
olikkauppdragsomdeharsä
ärskildkomppetensför.Viktigtärdockattdetfinnnsentydlig
posstadress.

Efteerdialogmöttetharkonsttruktivasynppunkterocksåkommitfrå
ånDirkHarm
msen,
Vän
nersamarbettet,LeifLitha
ander,VästarrvetochKrisstoferSvenssson,Mariestaadskommun
n.
Utiffrånvadsom
mframkomp
påmötetochhdärefterharförslageto
omarbetatsoochförtydliga
ats,
och
hdetärdettaanyaförslaggomettKun skapscentrumförVänerffrågorsomrredovisashär.

Förrattfåenup
ppfattningom
mskolansmööjligheteratttanvändaetttkommandee
kun
nskapscentru
umförVänerrfrågorhareeninventerin
nggjortsavu
utbildningsin riktningarinom
gym
mnasieprograammenikom
mmunernar untVänern,omsamverkkansområdennmellan
gym
mnasieskolorrochhögsko
ola/universiteetsamtmellangymnasie
eskolor,ochaavmodellerför
såd
dansamverkaan.

Den
ngenomförd
dainventerin
ngenvisaratttdetegentligenbarafinnsettgymnaasium,Dela
GarrdiegymnasieetiLidköpingg,somharhhaftettprogrrammedinriiktningmotV
Vänern,
Vän
nerprogramm
met.Utbildningssektorn skulledockkkunnablienviktigaktör iett
kun
nskapscentru
umförVänerrfrågor,mennattdetkrävverlångförbe
eredelsetidoochenuttala
ad
viljaafrånrespekktivegymnassieförvaltninngochkomm
munledning.

hovocheffe
ekteravettk
kunskapscenntrum
Beh
Vän
nernärenviktiggemensamangelägeenhetförcirkka350000p
personersom
mboride14
4
kom
mmunernaru
untsjön,och
härenförutssättningfördessasamhä
ällenslivskraaftoch
utvveckling.Vänerngerinvånarnarentddricksvatten,möjligheter tillettriktfrriluftslivoch
rekkreation,tran
nsportmöjligheterförnärringslivetochettlokaltyyrkesfiske.Om
en
mrådethare
unikbiologiskm
mångfaldoch
härenstorttillgångförbesöksnäringe
en.Vänernkkanockså
oblem,framföralltgenoomattöversvvämningarka
anorsakastooraskadorp
på
innebäraettpro
markområden,infrastrukturochbebygggelse.

nernsstorlekk,dessmånggaolikatillgå ngarochatttdendelasm
mellanettstoortantal
Vän
kom
mmunerochtvåadministrativaregioonerhargjortdetsvårtatttfåenöverrblickoch
helhetsbildavvvadsomskerrinomVänerrområdetocchvilkautveccklingsmöjligghetersomryyms
unkt.Detfin nsfleraorgaanisationersomharkunsskapomoch
medVänernsomutgångspu
arb
betarförenh
hållbarutveccklingavVännerområdet,såsomVänernsvattenvåårdsförbund,,
LaxxfondVänern
n,länsstyrelssernaochde nkommunalasamverkansgruppenföör
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öveersvämningsffrågor.Samvverkanmellaandessaorgaanisationero
ochkommunnerochregio
oner
ärd
dockbristfälllig.

Vän
nersamarbettetbildadesfförattunderrlättasamarbeteomvikttigautvecklinngsfrågoroch
fördettaändam
målinstiftade
esfemfokussgrupper:sjö
öfart,attraktivamiljöer,bbesöksnäringg
mtforskningoochutbildnin
ng.Underde
etsenasteåreethararbete
et
(inkklusivefiske)),energisam
kon
nkretiseratso
ochkoncentreratspånåggraolikaområden:utveccklingavbessöksnäringen
n,
fiskke,sjöfartochforskning.Gruppernaoomattraktivamiljöeroch
henergihar intevaritaktiva
und
der2013.

ntrumförVä
änerfrågorskkullekunnattaframettsa
amlatkunskaapsunderlagi
Ettkunskapscen
olikkafrågorsom
mkanbidrattillattutveckklasamarbettetinomVän
nerområdet, ge
besslutsfattareb
bättrebesluttsunderlag,sstimuleratillettökatintrresseförVännernochbidrra
tillregionalutveeckling.Envviktiguppgifttidettasamm
manhangsku
ullevaraatt tillgängliggö
öra
den
nforskningsombedrivs.

IrapportenFors
rskningochkkunskapsprodducenterrun
ntVänern–kkunskapsundderlaginom
Vän
nersamarbettetharettan
ntalkonfliktoområdenidentifierats,so
omkräverbrredkunskap
inomfleraolikaadisciplinero
ochvisioner somärkommunövergrip
pande.Fleraavdessa
kon
nfliktområdeenkanocksåbliföremålfförintressan
ntautredning
gsuppdragocch
forsskningsuppggifter.Detgällerområdennsomregleringenavvattennivån,strrandnära
boeende,sjöfartt,turism,fysiiskplaneringgochkonflikttermellanriksintressen.66


Flerraföreträdareförkomm
muner,regionnernaochlän
nsstyrelserna
aframhåller att
Vän
nerfrågornaärsåkomple
exaochofta innehållerfleraintressekonflikter.D
Därförbehöve
er
desssafrågorbeelysaspåettmångvetensskapligtsätt,vilketdeensskildakomm
munernaellerr
and
dramyndigheterinteklararav.Defleestaområdenhängerockksåihopochpåverkar
varandra.Regleeringenavva
attennivån,ttillexempel,påverkarintebara
den
öveersvämningsriskernaochdetstrandnnäraboendett,utanocksådenbiologisskamångfald
iku
ustområdenaa,förutsättniingarförökaadturismsärrskiltbåtturissm,möjligheeternaförettt
aktivtfriluftslivochfisket.E
Ensatsningppåmersjötraansporterkan
npåverkasååväl
ngfalden.Förrattinteriskkeraattandrra
vattenkvaliteten,somfiskettochdenbioologiskamån
värdenavVäneerngårförlorradevidenssatsningpåö
ökatutnyttjandetavVäneernpåetteller
natsätt,ärdetavstorvikktattdessaaandravärden
nsynliggörsochtashänssyntill.Föratt
ann
tillexempelökaamängdensjötransporteerkannäringgenbehövag
göraytterligaareåtgärder för
attinteriskeraVänernsvatttenkvalitetoochdessekosystem.

Ettkunskapscen
ntrumskallh
hasomuppggiftattvarae
enkunskapsb
bankochkunnnageen
helhetsbildavkkonsekvensernaavolika åtgärder,vilketgördetlättareförkoommunpolitiiker
handrabeslu
utsfattareatttfåettbättrrekunskapsu
underlagnärdetgällerfråågorsomrör
och

6

Bilaga3,SammanfattningavvrapportenFoorskningochkkunskapsprodu
ucenterruntVVänern.

_________________________
___________
___________
___________
______________________
___
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Vän
nern.Detsku
ulleocksåun
nderlättaarbbetetmedhåållbarutvecklingmeddesssolika
asp
pekter,vilkettkanvarasvå
årtförenmiindrekommu
unattklaraa
avpåegenhhand.Ensam
mlad
kun
nskapsbildin
nnebärocksåattdubbelaarbetekanun
ndvikas.

enökadsam
mverkanmellan
Ettannatbehovvsomnämnssavfleraförreträdareärbehovetave
olikkakommuneer,mellankommunerochhmyndighetter,samtmellankommunner,
myndigheterocchhögskolorr/universitet .Mångaavd
demsomharrintervjuats talaromettt
hovavenmö
ötesplatsme
edutställninggarochsemiinarierochattdetfinnseenlänkmella
an
beh
deolikaaktörerrna,samtatttenviktigupppgiftbordevaraattfräm
mjasamarbeetetmellan
mmunernaru
untVänern,tillexempel omfrågorso
omröröverssiktsplanerinngoch
kom
exp
ploatering.Etttkunskapsccentrum,som
mharsamlattochtillgängliggjortden kunskapoch
h
forsskningsomffinnsochdeolikaaktöre rsomproducerarkunska
apochanvännderVänern på
olikkasätt,kanffungerasomensådanmöötesplatsoch
henarenadärdialogochhsamverkan
n
kan
nutvecklas.FFörhoppninggsviskandet ocksåstimuleratillregio
onalutveckli ng,inomtill
exeempelsjötran
nsport,besöksnäringochhfiske.

Förrattlyckasm
medregionalutvecklingoochettökatu
utnyttjandeavVänernsoomresurskrävs
ockksåenökadkkunskapomochettökattintresseförrVänernblan
ndallmänhettochbesöka
are,
vilkketvisarpåb
behovetavfö
örmedling.D
Detmöjliggörrocksåenökkaddelaktighhetbland
medborgarnaaattpåverkadebeslutsom
mtassomhaarmedVänerrnattgöra.

menarenam
medensärskkilduppgiftnnärdetgällerrVänerfrågorkanettkunnskapscentru
um
Som
äveenstimuleratilldebattin
nomviktigassamhällsområden,vilketkanvarasvåårtattgörafö
ör
enenskildorganisation,avpersonalmässsigaochand
draskäl.Cen
ntretkanockksåförsökata
mattpresentteraidéerocchsammanfö
öraforskare,närman
inittiativtillforskninggenom
märkerattdetssaknaskunskkapförattk unnageettbrabeslutsunderlag,sam
mtinitiera
angynnadennregionalau
utvecklingen.
diskkussionerifrrågorsomka

aolikaslag.O
Ompolitikeroch
Depositivaeffeekternaavetttkunskapsc entrumkanvaraavflera
drabeslutsfaattare,ikommuner,regioonerochhossmyndighete
er,fårettge digetochbra
and
kun
nskapsunderlagienfråga
a,blirdetlätttareattfattaabeslutsom
mtarhänsyn tilldemånga
a
olikkaintressenssomberörsa
avbeslutet. Riskenattvissaintressen
n”glömsborrt”minskar.
Desssutomökarmöjligheten
nattsefrågaanurettsam
mmansatthållbarhetspersspektivmed
eko
ologiska,eko
onomiska,socialaochkullturelladime
ensioner.Kun
nskapscentreetföreslås
kun
nnafungerasomettkunsskapsstödtilllenskildako
ommuneriderasremissͲoch
utreedningsarbeete.

nginomolika
aområden,vvilketfåren
Nyaasamarbetenkanstimuleratillregioonalutvecklin
possitiveffekturrsysselsättningsͲochbeffolkningssyn
npunkt.EnökkadkunskapomVänern
blandallmänheetenkanleda
atillettökatengageman
ngidessafrågorochstärkkerdemokra
atin
inomVänerregiionen.


_________________________
___________
___________
___________
______________________
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BILLAGA1till”Kunskap
pscentrum
mförVänerfrågorͲE
Enutredniingpå
upp
pdragavV
Vänersamarbetet”


Arb
betssätt–Intervjjuermed
daktörerinomV
Vänersam
marbetett
sam
mtmedfföreträdareförggymnasie
eförvaltn
ningarna

nersamarbettet,med
IbilaaganbeskrivvsintervjuundersökningeenmedaktörrerinomVän
tillhörandebrevvsomsändesstillintervjuppersonernao
ochenförteckningöver intervjuade
enavutbildnningsinriktnin
ngarochsam
mverkansomrrådeninom
perssoner,samtinventeringe
gym
mnasieskolan,medtillhörrandebrevtiillintervjupe
ersonernaochenförteck ningöver
inteervjuadeperssoner.
Inteervjuername
edaktörerin
nomVänersaamarbetet
UtifrånVänersamarbetetsvisionomett kunskapscentrumförVä
änerfrågorhaarvigjorten
n
ökningförattttaredapåvvaddeolikaaktörernain
nomVänersaamarbetetha
ar
inteervjuundersö
förssynpunktervvadgällerbe
ehov,nytta,i nriktning,målgrupper,arbetssätt,orrganiseringo
och
styrningsamtfin
nansieringavvettkunskappscentrum.EEftersominittiativettilluttredningen
mmerfrånVäänersamarbe
etetharvivaaltattendasttintervjuafö
öreträdarefööraktörersom
kom
delttariVänersamarbetet:de
e14kommuunernaruntV
Vänern,RegionVärmlanddochVästra
Götalandsregion
nensamtVärmlandsmusseum,länssttyrelsernaiV
VärmlandochhVästra
Götaland,detreelärosätenaGöteborgsuuniversitet,H
HögskolanVä
ästochKarlsttadsuniversitet,
sam
mtVänernsVaattenvårdsfö
örbund.
Dessutomharpersonerfrån
nFokusgrupppforskningo
ochutbildninghaftsamtaalmed
föreeträdareförBoverket,Ha
avsͲochvatttenmyndighe
etenochNatturvårdsverkket.Detinneb
bär
attd
detfinnsettantalaktöre
ersomskulleekunnavaraaktuellaiettframtida
kunskapscentrum,somintekommertill talsidennarapport.Blandtänkbaraasådanafinn
ns
andranärliggand
dehögskolor,statligamyyndigheter,fföretag,intre
esseorganisaationer,ideella
orgaanisationero
ocholikasam
marbetsorgannmedintressseförVänerrfrågor.

örintervjuern
naskickadevviutettbrevvmedenkorrtbeskrivning
gavvårtupppdragochtio
o
Infö
fråggorsomvivillediskuteramedrepreseentanterna((senedan).U
Underintervjjuernaförde
es
anteeckningarocchintervjusva
arenstruktu reradessedaanefterdetiofrågorna. 

Inteervjuer
Defflestaintervjuerhargjorttspersonligeen,iblandme
edenskildap
personer,ibl andmedflera
perssonersamtid
digt.Ivissafa
allharintervvjuernagjortsspertelefon
n.Intervjuernnaharutförttsav
Pern
nillaSchedinochBjörnO
Ohlsson,Väneermuseet.Saammanlagth
har39perso nerintervjua
ats
(sefförteckningn
nedan).
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Kom
mmunerna
Viharintervjuatt18företräd
dareför13avvde14kommunerna.En
navkommunnernasaknass
mviintefickn
någotsvarpååintervjuförrfrågantrots upprepade påstötningar.
tyväärr,eftersom
mdebörhaden
Isam
mtligafallhaarvikontakta
atkommuncchefenirespektivekomm
mun,eftersom
bästtaöverblickeenöverkomm
munensbehhovochstrategiskaarbete.Ivissafallhar
kom
mmunchefenhänvisatosssvidaretillaandrachefstjänstemänin
nomkommunnen,såsom
förvvaltningschefferellerutve
ecklingschefeer,ochiettffalltillkomm
munstyrelsenssordförande
e.

Regionerna
Viharintervjuatt4företrädareförRegionnVärmlandoch3företrä
ädareförVä stra
nen.IRegion
nVärmlandinntervjuadespersonersomarbetarm
medregional
Götalandsregion
utveeckling,enerrgifrågor,kulturochturissm.Äventvåföreträdare
eförVärmlanndsmuseum,
som
mharettregionaltansvarr,harintervj uats.IVästraaGötalandsrregioneninteervjuades
perssonersomarrbetarmedm
miljöͲrespekktivenaturͲo
ochkulturarvvsfrågor.

Länssstyrelserna
Länssstyrelsernaharmycketverksamhet medanknyttningtillVänern,somäruuppdeladpå
å
fleraaolikaenhetter.PåLänssstyrelseniVäärmlandslänintervjuades4personerrsomarbeta
ar
med
driskhanteringochöverssvämningsfråågor,regionaalutveckling
g,naturvårdrrespektive
sam
mhällsbyggnad.PåLänsstyyrelseniVässtraGötaland
dintervjuade
es5personeersomarbeta
ar
med
dnaturvård,kulturmiljövvård,riskhän synochöversvämningsfrågor,klimattanpassning
resp
pektivesamh
hällsbyggnad
d.

osätena
Läro
Viharintervjuattenföreträd
dareförrespeektivelärosääte,personermedettövvergripande
ansvvarförlärosäätetsforskningsͲoch/elleerundervisn
ningsfrågor,d
dvstotalt3ppersoner.

Natiionellaaktörrer
Föreeträdareförnationellaaktörerharinnteintervjuatts,menproje
ektetharviaaDirkHarmsen,
proccessledarefö
örVänersam
marbetetoch StenͲÅkeW
Wängberg,Gö
öteborgsunivversitet,haftt
sam
mtalmedtjän
nstemänpåB
Boverket,HaavsͲochvatte
enmyndigheten,Naturvåårdsverket.
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Brevvsänttillinttervjuperson
ner–aktörerrinomVäne
ersamarbetett

ntrumförVä
änerfrågor?
Ettkkunskapscen
Ombehov,möjligheterochorganiserinng

Inledning
ngsdokumenntVänernsom
mmaritimto
områdefrån 2009finnse
en
IVänersamarbetetsinriktnin
onom”ettsaamlatutveckklingsͲ,forskkningsͲochkompetensce
entrumsomkkanstimulerratill
visio
ökad
dkunskapom
mVänernocchsomären grogrundfö
örkunskapsb
baseradhållbbarutveckling”.
Ibeggreppethållbarutvecklin
nginnefattasssåväldene
ekologiska,so
omdenekonnomiskaochden
socialadimensio
onen,ochutvecklingenöövertidensessomcentra
al.

RegionVärmlandochVästra
aGötalandsrregionenharutifrånrapp
portenForsknningoch
Vänernfrån22012gettsitttstödtillett utvecklingspprojektsomskall
kunsskapsproduccenterruntV
undersökahureettsamlatforskningsͲ,kuunskapsͲoch
hförmedlingsscentrumförr
hfinansieras.Ettviktigtleedidettaarbete
Vänerrelateradeefrågorskulllekunnaorgganiserasoch
ovochvilket intressesom
mfinnshosdecentralaakktörernai
ärettundersökaavilketbeho
essaserpåorrganisering,styrningochfinansieringgavettsådant
Vänerregionen,samthurde
centtrum.

nersamarbetet
Vän
Vänersamarbeteetärenplatttformföranaalysavochinitiativtillen
ngemensam
m
policyutvecklinggochgemenssammainsattseriVänero
områdetsom
minkluderarbbådesjön,öarna
ochkringliggand
dekustzonerr.Deltagandeeorganisatio
onerutforska
arochvidareeutvecklarde
e
miskaochkultturellaförut sättningarnaaförenregio
onͲoch
sociala,ekonom
kom
mmunövergriipandestrate
egimedenhhållbarutveccklingsomge
emensaminggång(läsme
erpå
www
w.vanern.orgg).

Visio
oneninomV
Vänersamarb
betetärattggaranteraenhögkvalitativlivsmiljöföörinvånare,
brukkareochbessökaredären
nhållbartillvväxtbyggerp
pådenegnakrafteniVännerregionen
med
dbeaktandeavVänernsomnaturtillggång.’Ettun
nderbartVänern!’
Vänersamarbeteetharidentiffieratfemuttvecklingsom
mrådenavsärskiltintressse:

1.A
Attraktivamilljöerförboende,besöka reochföretaag
2.Sjjöfartochtraansportinfrastruktur
3.BesöksͲochu
upplevelsenä
äringarsamt Vänerfisket
4.Energi
5.Fo
orskningoch
hutveckling
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Etap
pp1KunskapsunderlagiinomVänerssamarbetet
Inom
mutvecklinggsområde5ggenomfördessunder2011
1och2012ettprojektsoomresulterad
dei
rapp
porten”Forsskningochku
unskapsprodducenterrunttVänern–Ku
unskapsundeerlaginom
Vän
nersamarbeteet”(sewww.vanern.org)).

dlingharinomVänersam
marbetetlyftsframsome
encentralfråågaföratt
Kunskapsförmed
Vänerområd
kunnaarbetafö
örenhållbarutvecklingiV
det,vilketdebådaregionnernatydligt har
arapportvarrettledidetttaarbetedä
ärmångaakttörersom
uttrycktsigviljagöra.Denna
arbeetarmedhålllbarutvecklinginomde femnämndaautvecklingssområdenaiddentifierade
es.

etfinnsenom
mfattandeku
unskapsprod
duktionsom rörVänerno
och
Avrrapportenfraamgårattde
dessskringliggandekommuner.Deninveenteringsomgjordesiden
ntifierade14400referenser
tillsskriftligakällo
or,drygt120
0pågåendeeellernyligenavslutadefo
orskningsproojekt,ochcirkka
200forskareoch
handrakunsskapsaktörerrsompåettellerannatssättarbetarm
med
Vänerrelateradeefrågor.Detfinnsmångaaenskildaakktörersomproducerarkuunskapinom
msitt
särsskildaämnesområde,me
enkunskapennäroftafraggmentiseradochröriallm
mänhetenda
ast
enskkildaprojektt.Dessutomärkunskapssspridningenbegränsado
ochsamverkaanoch
kom
mmunikationenmellande
eolikaaktör ernaärbristtfällig.Avrap
pportenfram
mgårocksåattt
flerttaletkommu
unerhadefåingångartill denforskningochdenkkunskapsom
mproducerassoch
attaanvändandettavexternakunskapsakttörervargan
nskalågnärdetgällerVäänerrelaterad
de
fråggor.

Und
derdesenastteårenharfflerainitiativ tagitsförattförbättrasamarbetetm
mellan
kunskapsproduccenterna.Ino
ombådeGötteborgsochKarlstadsuniversitetharrforskarebö
örjat
pperasigförrenforskninggssamverkannkringVänerregionensh
hållbarautveeckling.Ett
grup
gem
mensamttvärrvetenskapliggtforskningssnätverk,Vänerlandskap
petLTSER,haarbildatsme
ed
forsskarefrånolikaämnesom
mråden.BiosffärområdeV
VänerskärgårrdenmedKinnnekulleäre
ett
annatinitiativirriktningmot ökadsamveerkanföretthållbartsam
mhälle.

Rapportenvisarrävenattdettsaknasforsskninginommångaviktig
gaområden,menocksåa
att
detfinnsenradinbyggdako
onfliktermel lanolikaintrressenochsä
ättattanvänndaVänerns
resu
urser.Detärväsentligtatttsynliggöra dessakonflikterförattkkunnafåtill ståndensun
nd
förvvaltningochffinnaratione
ellalösningarrförattnåm
målet,enhållbarutveckliingav
Vänerregionen.Slutsatsenä
ärattettkun skapscentrummedentyydligtvärveteenskaplig
nbredareocchmersamlaadbildavkun
nskapsproduuktionenom
inrikktningskullekunnageen
Vänerrelateradeefrågor,vilke
etgynnardeennaambitio
on.

Etap
pp2Utredniingomorgan
niseringaveettkunskapsscentrumom
mVänerrelatteradefrågor
VänermuseetiLLidköpingharpådebådaaregionernasuppdragfåttansvaretaattutföraoch
sam
mordnautred
dningsarbetetomettsam
mlatkunskap
pscentrumfö
örVänerrelatteradefrågor.
Und
dervårenkom
mmerPernillaSchedino chBjörnOhllssonfrånVä
änermuseetaattintervjua
a
reprresentanterffördecentra
alaaktörernaa:de14kom
mmunerna,debådaregioonerna,
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Västtarvet,Värm
mlandsmuseu
um,VänernssVattenvårdsförbund,länsstyrelsernaaiVärmland
ds
ochVästraGötaalandslän,Ka
arlstadsunivversitet,HögsskolanVästo
ochGöteborrgsuniversite
et.
derhöstenko
ommermate
erialetattbeearbetas,mo
odellerochfö
örslagförorgganisationocch
Und
finansieringkom
mmeratttasframochiddecember20
013kommerettunderlaggattfattabeslut
utifrrånattpreseenteras.

Deffrågorsomvvivilldiskuterrameddeollikaaktörern
naärföljande
e:

1.Fiinnsdetbehovavettsam
mlatkunskappscentrumo
omVänerrela
ateradefrågoorutifrånhållbar
utveeckling?Vilkeennyttasernimedetts ådantcentru
um?
2.V
Vilkakunskap
psͲochforskn
ningsområdeenskullevaraavsärskiltintresseför er?
3.Hurskullenivviljaanvända
aettkunskappscentrum?Vadbörfinn
nastillgängliggtochhurskkall
förm
medlingenskke?
4.V
Vadkannisomaktörbidrramedtilletttkunskapsce
entrum?Isåfallpåvilkettsätt?
5.V
Vilkaaktörer//intressenterrärviktigaattthamedso
omaktörerie
ettkunskapsscentrum?
6.Skkulleettkun
nskapscentru
umkunnaun derlättasam
marbetetmelllanaktörerrruntVänern?
7.V
Vilkamålgrup
pperkanfinn
nasförettkuunskapscentrrum?
8.Hurskulleettkunskapscentrumkunnaavaraorgan
niseratochsttyrt?
9.Fiinnsdetnågonidagexistterandeorgaanisationsom
mskullevara
alämpligsom
mbasförett
kunskapscentrum?
10.Hurskulleetttkunskapscentrumkunnnafinansieraas?
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Inteervjuadeperrsonerochin
ntervjudatum
mͲaktörerin
nomVänersamarbetet

mmunerna,1
18personeri13kommuuner
Kom
Grumskommun
n,AnnikaLom
marker,kom munchef,20
013Ͳ04Ͳ02
mun,OveJoh
hansson,kom
mmundirektö
ör,2013Ͳ03Ͳ1
18
Grässtorpskomm
Gulllspångskommun,CarinaGullberg,koommunstyre
elsensordförande(s),20113Ͳ04Ͳ18
Götenekommun,JerkerAnd
derssonͲLiljeestrand,tfko
ommundirekktör,2013Ͳ033Ͳ07
mmarökomm
mun,JanͲOlo
ovApell,kom
mmunchef,20
013Ͳ03Ͳ07
Ham
Karlstadskomm
mun,MatsAh
hrén,förvaltnningschefKulturochturissm,2013Ͳ066Ͳ03
mun,HansWe
ennerholm,fförvaltningscchefTekniko
ochfastighett,2013Ͳ06Ͳ04
Karlstadskomm
mun,KerstinB
Berg,stadsarrkitekt,Stadssbyggnadsförvaltningen,,2013Ͳ06Ͳ05
Karlstadskomm
efanJohanssoon,miljösam
mordnareoch
hVänerkontaakt,2013Ͳ05
5Ͳ21
Kristtinehamnskkommun,Ste
Lidkköpingskomm
mun,JanFra
ansson,komm
mundirektörr,2013Ͳ05Ͳ16
6
Marriestadskom
mmun,KristofferSvenssonn,planeringschef,2013Ͳ0
03Ͳ15
Mellerudskomm
mun,Ingmar Johansson, kommunche
ef,2013Ͳ03Ͳ2
26
3Ͳ03Ͳ20
Säffflekommun,SvenJunzell,kommundiirektör,2013
Säffflekommun,LouiseAlerffors,utveckliingshandlägggareochVän
nerkontakt,22013Ͳ03Ͳ20
Säffflekommun,AndersAnsttrin,utveckliingsstrateg,2
2013Ͳ03Ͳ20
Trollhättanskom
mmun,HåkanFalck,cheffkontoretHåållbartsamhälle,2013Ͳ077Ͳ17
Trollhättanskom
mmun,KristinaJornevaldd,VisitTrollh
hättanVänersborg,2013ͲͲ07Ͳ17
Vänersborgskom
mmun,OveT
Thörnqvist,kkommundire
ektör,2013Ͳ0
06Ͳ26

Regionerna,nio
opersonerpåtvåregion erochettlä
änsmuseum
nd
RegionVärmlan
dersOlsson,R
Regionalutveckling,Karl stad,2013Ͳ0
03Ͳ07
And
DaggHallén,Energikontoret,Karlstad,20013Ͳ03Ͳ07
UlfN
Nordström,K
Kultur,Karlsttad,2013Ͳ033Ͳ07
LailaaGibson,VissitVärmland,Karlstad,20013Ͳ05Ͳ16

mlandsmuseeum
Värm
ÅsaHallén,länsmuseichef,K
Karlstad,20113Ͳ04Ͳ15
KersstiBerggren,,enhetschefKulturmiljö ochregionalutveckling,Karlstad,20013Ͳ04Ͳ15

VästtraGötaland
dsregionen
PerHörberg,miljöstrategintternationellaafrågorochvattensomresurs,miljöösekretariate
et,
Göteborg,2013ͲͲ05Ͳ24.
Tom
masOlsson,n
naturochkulturarv,kultuursekretariattet,Göteborg,2013Ͳ05Ͳ224.
RolffDanielsson,,processleda
are,Västarveet,2013Ͳ04Ͳ2
29.

Länssstyrelserna,niopersonerpåtvålännsstyrelser
LänssstyrelsenVä
ärmland
MaggnusAhlstrand,planfrågo
orSamhällsbbyggnad,201
13Ͳ03Ͳ11
LeifGustavsson,,beredskapssdirektörSam
mhällsbyggnaad,2013Ͳ03ͲͲ11
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BoJJonsson,enh
hetschefRegionalutveck ling,2013Ͳ03
3Ͳ11
Gun
nnarLagerkvist,Naturvårrd,2013Ͳ03Ͳ111

LänssstyrelseniV
VästraGötala
andslän
JenssRasmussen
n,biträdande
elänsarkitektt,Samhällsbyyggnadsenhe
eten,Mariesstad,2013Ͳ06Ͳ27
Ann
naGeorgievaLagell,Enhe
etenförskydddochsäkerh
het,Göteborrg,2013Ͳ06Ͳ118
MarriaThordarso
on,biträdand
deenhetsch ef,Naturvårdsenheten,Mariestad,22013Ͳ06Ͳ05
EvaBjörkman,aansvarigförb
byggnadsminnnendistrikt Skaraborg,M
Mariestad,22013Ͳ06Ͳ05
UlfG
Gustavsson,Enhetenförskyddochssäkerhet,Vän
nersborg,2013Ͳ06Ͳ19

personerpå trelärosäte
en
Univversitet/Höggskolor,trep
Göteborgsuniveersitet,Staffa
anEdén,viceerektor,ansvvarigförforsskningsfrågo r,2013Ͳ07Ͳ0
03
HöggskolanVäst,KerstinNorén,rektor,22013Ͳ04Ͳ30
Karlstadsuniverrsitet,Thoma
asBlom,pro rektor,2013
3Ͳ04Ͳ15
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Inteervjuername
edföreträda
areförgymn asieförvaltn
ningarna
Inveenteringenavvsamverkan
nsområdenggenomfördesssomeninte
ervjustudiem
medföreträd
dare
förlledningenid
degymnasiefförvaltningarrsomfinnsikommunern
naruntVäneern.Totalt
inteervjuadeselvvapersonerssomrepresennteraråttaggymnasieförvvaltningar:
Kunskapsförbun
ndetVästiTrrollhättan/Väänersborg,K
Karlstad/Ham
mmarögymn asium,
ud,
KarlbergsgymnaasietiÅmål,Herrgårdsgy mnasietiSäffle,DalstjärnskagymnassietiMelleru
VadsbogymnasietiMariesta
ad,BrogårdsggymnasietiKristinehamn
nochDelaG
Gardiegymna
asiet
dköping(sefö
örteckningn
nedan).
iLid

mrådensom
SyftetmedinterrvjuernavarattfångaupppdeutvecklingsͲochsamverkansom
mnasieledninggarnaidaganservaravikktiga.Därem
motgjordesin
ngenfördjuppninggenomatt
gym
stud
deraberördaautbildningsanordnares hemsidame
edprogrampresentationeer.
Vänerns/vattnettsbetydelseiolikaavseeendeniaktue
ellagymnasieprogramocch/eller
inrikktningarkandärförvarameromfattaandeänvadsombelystesiintervjuerrna.

Tillvvägagångssätt
Gym
mnasielednin
ngarnakontaktadesviaetttkortbrevomönskana
attfågenom
mföraeninterrvju
ochsyftetmedd
den(seneda
an).Därefterrtogskontakktpertelefon
nförattbesttämmatid,
enten”Projekktochuppdrrag–
vareefterdefickenförteckningöverfrågeeområdensaamtdokume
Utveecklingaven
nstrukturförrlångsiktighhållbarkunskkapsbaserad utvecklingaav
Vän
nerregionen””och”Ettkun
nskapscentruumförVänerrfrågor?ͲOm
mbehov,möj
öjligheteroch
h
orga
anisering”.Inventeringa
avsamverka nsmodellerggjordesgeno
omattsökappåGoogle.se
e
under”Samverkkangymnasie
eskolorochhhögskolor”.FFråndessavaldesnågraaaktuellaeller
neradesamvverkansmode
ellerochsom
mhadeolikautgångspunkkterochform
mer.
plan

Från
nintervjuern
nagjordesminnesanteck ningar.Efterrsomanteckn
ningarnainteevarordagrant
nedtecknadeavvvadsomsad
des,utanforrmuleratsutifrånhurinte
ervjuarenupppfattade
muppfattasssom
svarren,finnsenriskföröverrtolkningareellerförvärderingochvalavvadsom
viktiigtochdärfö
örantecknad
des.Förattm
minimeraden
nnariskskickkadesanteckkningarnatill
resp
pektivegymn
nasieledning förattgedeemmöjlighetkompletterraelleriövriigtattjustera
anteeckningarnadärmissupp
pfattningars kett.Motsvaaranderiskfö
örtolkningarroch
värd
deringarfinn
nsocksåvidd
densammannfattanderap
pportskrivnin
ngen,somärrett
sam
mmandragavvvadsomkommitframuunderintervjuerna.
Inteervjuernasyfftadeintetill attfåenko mplettsamm
manställning övervadso mrymsunder
varjefrågapåvaarjeintervjua
adgymnasieeskola/förvaltning,utanm
merenaktueellbildöver
mnasiernasviiktigasteprofilområdenoochsamverkkanmedhögskolorellerm
medandra
gym
gym
mnasier.
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Delsstudienomfa
attartvådela
ar:
1. Utbildningssinriktningarinomgymnaasieprogram
m:
x Eventuellsäärskildinriktningpågym
mnasietidag
x Samverkanmeduniversitetochhöggskolor
x Samverkanmedövrigagymnasieskoolor
x Satsningpååforskarutbildadelektoreerigymnasieskolan

2. Samverkanmellangymnasieskolor ochhögskolor/universite
etsamtmell an
gymnasieskkolor:
x Bilateralasamverkansfo
ormermellanngymnasieskolorochhö
ögskolor/univversitet
x Samverkansarenamella
anenbartgyymnasieskolo
oroch/ellerg
gymnasieskoolor,näringsliv
ola/universite
et
ochhögsko
Europa,dvs.
x SamverkanmellangymnasieskolaoochdessmottsvarighetiE
nalisering
internation
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Brevvsänttillinttervjuperson
ner–företräädareförgym
mnasieförvaltningarna
Inom
mdenärmasstedagarnakkommerjag attkontaktaadigpertele
efonförattbbokaentidfö
ör
enintervjuomggymnasiesko
olanspågåen de,planerad
deellertänkbartsamarbeetemed
univversitetochh
högskolorsa
amtandragyymnasieskolo
or.Jagharre
edanträffatl edningenför
gym
mnasieskolorn
naiövrigako
ommunersoommedverkaariVänersam
marbetetochhgenomförtt
mottsvarandeinttervju.

marbetemellanVänermuseet,KarlsttadsUniversiitet,HögskollanVästoch Göteborgs
Isam
Univversitetpågåårettarbete isyfteattskkapaenlångsiktigthållba
arstrukturkrring
Vänerregionenfförforskningg,kunskapsu tvecklingochkunskapsfö
örmedling,eett
kunskapscentrumförVänern.
Detttakunskapsccentrumutve
ecklasparall elltmedförssöketattfåfframettforsskarnätverkLLong
Term
mSocialand
dEcologicalR
Research’LTSSERVänerlan
ndskap’.Måletärattkom
mmunernaru
unt
Vänern,andram
myndigheterochorganisaationerskall engagerasig
gidettacen trum,betrakkta
detsomsitt,sam
mtfinnaenn
naturligagem
mensamaren
nafördialog.Gymnasiesskolornaären
viktiigsamarbetsspartnerförensådanlånngsiktigutveckling.

Vänermuseethaarhållitsamm
mandettaarrbeteochko
ommerockså
åattansvaraaförden
fortsattaprocesssen.Jagharettsärskiltuuppdragfrån
nVästraGöta
alandsregionnenatt
tillsaammansmedVänermuseetutarbetaaförslagpåh
hurgymnasie
elärarnas
kom
mpetensutveccklingkanko
opplastillVäänernsomre
esurs,attdiskkuterahur
Vänerperspektivvetkanfinna
aplatsiutbil dningenoch
hhurgymnassieutbildninggenkanbidra
atill
enh
hållbarutvecckling.

museet,PernillaSchedin, ärhuvudanssvarigförutvvecklingav
ChefförVänerm
kunskapscentrumochkomm
merattbesökkaberördakkommunledn
ningar,länssttyrelsermflför
diskuteradessaaktörersmöjligheter
rattengagerrasigiföresla
agetcentrum
m.Jag
attd
återrkommerförrattbestämm
matidförennintervju.

Bästtahälsningarr

PerͲͲÅkeWarg
Utveecklingsledare
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InteervjuadeperrsonerͲföretträdareförggymnasieförvvaltningarna

detVäst,Trollhättan/Vännersborg
JohaanOlofsson,förbundsdirrektör,Kunskkapsförbund
OlaJohansson,u
utvecklingschef,Karlstadd/Hammaröggymnasium
MarriaMelanderr,rektor,Karrlbergsgymnaasiet,Åmål
MikaelBlom,skolchef,Herrggårdsgymnassiet,Säffle
MatttiBertilsson,rektor,Dalstjärnskagym
mnasietMellerud
LarssStäring,utvvecklingsleda
are,Vadsboggymnasiet,M
Mariestad
MarriaAppelgren
n,rektor,Vadsbogymnassiet,Mariestad
Fred
dricNorlin,skolchef,Brogårdsgymna siet,Kristine
ehamn
LarssReinholdsso
on,gymnasie
echef,Brogå rdsgymnasie
et,Kristineha
amn
ChriistinaJosefssson,utbildningschef,De laGardiegym
mnasiet,Lidkköping
BengtStenhamm
mar,rektor,DelaGardieegymnasiet,LLidköping
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A2till”Ku
unskapsce
entrumförrVänerfråågorͲEnu
utredning påuppdraagav
BILAGA
Vänerssamarbeteet”


Resu
ultatsam
mmansställnin
ng–intervjuermedaaktörer
inom
mVänersamarrbetetssamtm
medförreträdaareför
gymn
nasiefö
örvaltningarna


Intervvjuermedaktöre
erinomV
Vänersam
marbetett
Ensamm
manställningavresultatetavintervju undersöknin
ngenmedaktörerinomV
Vänersamarb
betet
redovisaashärnedanunderrubrikerfördetiooolikafrågesställningarso
omviharideentifieratunder
samman
nställningenaavintervjuerrnautifrånu tredningenssyfte,attge
eförslagpåhhurett
kunskapscentrumförVänerfrågo
orskullekun naseut,närrdetgälleruppdrag,arbeetssätt,målggrupper,
aktörer,organiseringg,styrningocchfinansieri ng.

avintervjusv arenföljdesistortintervvjuguidenstiiofrågor,me
envissa
Vidresultatsammansställningena
örattunderlättaanalyseenochbättre
eanpassade
entillutredn ingensmål.
justeringgargjordesfö
Resultatsammanställningredovissasundertiooolikarubrikker,sominte
eheltsammaanfallermed
efrågeställningharviutggåttfrån
intervjuffrågorna.Iskkapandetavkategorierföörrespektive
intervjussvarenfrånd
deolikaaktörerna:komm
munerna,reggionernalänssstyrelserna och
universitteten/högsko
olorna.Fråga
a2,omvilkaakunskapsͲo
ochforskning
gsområdenm
manärintressserad
av,fickrrubrikenPrio
oriteradeområden.Frågaa3,somgälld
dehurmansskulleviljaannvändaett
kunskapscentrumocchhurförme
edlingenskal lske,delade
esuppitvåo
olikakategorrier,Uppdraggoch
draghandlaromvadkunnskapscentre
etskallarbeta
amed,medaanArbetssätttanger
Arbetssäätt,därUppd
huruppd
dragetskallu
utföras.

nernassvarrredovisasidiagram,föraattbättreåskådliggörare
esultatet.Deettagällerdo
ockinte
Kommun
fråganombehoveto
ochnyttanavvettkunskappscentrum,e
eftersomdettärsvårtatttskapaklara
kategorieravdesvarrvifått.Ävennärdetgä llerfråganomorganiseriingochstyrnningharviva
altatt
inteskap
padiagram,eftersommå
ångakommuunerinteharrhaftnågonklaråsiktifrrågan.

enskildakom
mmunerharssvarat,utane
endasthurm
mångasomh
har
Viharvaaltattintereedovisahure
nämnto
olikaalternattiv,eftersomdetärdettaasomärintressantidenfortsattadisskussionen.
Svarenfrånlänsstyreelserna,regio
onernaochuuniversiteten
n/högskolorn
naredovisassenbartsomtext,
mdetinteärmeningsfulltattskapaddiagramnärvvarjesvarand
dekategorieendastutgörssavtvå
eftersom
respektivvetrestyckeen,ävenomantaletinterrvjuadepersonerärfler.

Flerafrågeställningarärkoppladetillvarandrraochdärförharviredovisatdemiddenordningsom
nnalänkaihoopfrågeställningarname
edvarandra ochförattö
öka
käntsmeestanvändbaarförattkun
begripligghetenivårtresonemangg.
Sid
da1av26




dovisaBehovvochnytta.SSedanföljerUppdrag,Målgrupper,V
Vilkaaktörerbör
Vibörjarrmedattred
ingå?,Prrioriteradeo
områden,Arb
betssätt,Vaddkanaktören
nbidramed?
?,Finansierinng,Organiseeringoch
styrningsamtExisterrandeorganisation.

Ideflesttafallföljereenkortbeskrivninghurvviharskapatkategorieru
underdeolikkafrågeställn
ningarna.
Sedanreedovisasinteervjuresultatenförvarje intressentgruppförsig,kkommunernaa,regionerna,
länsstyreelsernaochu
universitet/h
högskolor.Dee13kommu
unernassvarredovisasiddiagramförssamtliga
frågeställningarutom
mtvå:BehovvochnyttasaamtOrganiseringochstyyrning.Övriggasvarredovvisas
medtext.Varjeavsnittinledsmedennkortsumme
ering,sombyggerpåsam
mtligaaktöre
erssvari
endastm
relationtillsvarenid
deovannäm
mndafrågestäällningarna.

ochnytta
Behovo

SummerringͲbehovochnytta
Enstorm
majoritetino
omdeintervjjuadeorganiisationernaaanserattdettfinnsettstoortbehovavett
kunskapscentrumförVänerfrågo
or,vilketstäm
mmervälöverensmedo
ochstärkerv isionenom””ett
utvecklingsͲ,forskningsͲo
ochkompeteenscentrum””somformuleradesiVännersamarbettets
samlatu
inriktningsdokumenttVänernsom
mmaritimtoområdefrån2009.Detärrendasttrem
mindrekomm
muner
omedelbarnyttaellerbeehovavettku
unskapscenttrum.Nyttannavettsådan
nt
sominteesernågono
kunskapscentrumutttryckspåolikasätt.Ettccentrumkangeenhelhetsbild,kanföörmedlakun
nskapom
Vänern,kanvaraensamlandere
esurs,kanlännkasamman
naktörer,kan
nskapabätt resamarbeteoch
kangöraadetmöjligtattarbetatvvärvetenskappligt.Någrabetonarsärsskiltattettkuunskapscenttrum
skulleku
unnabelysaiintressekonfflikterochkoonsekvenseravolikabesllutpåettmåångvetenskapligt
sätt,vilkketkangeetttbättrebeslutsunderlag förenhållbarutveckling
gavVänerom
mrådet,dvs
kommun
nernaruntVänerninklussiveTrollhätttanskommun.

Kommun
nerna
Attitydentillettkunskapscentrumochengaggemangetifråganvarierarmycketm
mellandeolikka
kommun
nerna.10avde13intervvjuadekomm
munernaärkklartpositivatilltankenppåett
kunskapscentrum,och4avdemuppvisaretttstarktengaagemangoch
htyckerattbbehovetärsttort.3av
enomedelbaarnyttamedettkunskap
pscentrum.E navdetre
demindrekommuneernaseringe
kommun
nernaanserattdetkanffinnasbehovv,menattmaaninteärinttresseradav attbetalafö
örett
kunskapscentrum.Enannanmen
narattettsåådantcentrumskallställa
asmotandraabehovvadgäller
kunskapsutveckling.

återfinnsbåddestoraochlitemindre.Enkommunnmenaratte
ett
Blanddeepositivakommunernaå
kunskapscentrumbeehövsförattenlitenkom
mmunskallkklaraavattarbetamedhhållbarutvecklingvad
aärsåkomp lexa.Enannanmellansto
orkommunfframhållerattett
gällerVäänern,efterssomfrågorna
centrum
msomgerenhelhetsbildavkonsekveensernaavollikaåtgärderrkangöradeetlättareför
kommun
nenattprioritera.Flerakkommunerm
menarattetttkunskapscentrumskulleekunnavara
aen
samland
deresursförolikafrågorsomgällerV
Vänernoche
enkunskapsb
bankditmannskullekunnavända
sigförattthittainformationochfföratthittassamarbetspaartneriolikafrågor,såväälkommunerremellan
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nerochuniversitetochhhögskolorsam
mtandraintressenter.Ennbättresam
mverkan
sommelllankommun
skulleku
unnautvecklasåvälkomm
munensomV
Vänersamarrbetetistort.Genomatt samlainform
mation

ubbelarbetekunnaundvikas,menareenkommun.Enannankommunfram
mhållervikte
enavatt
skulledu
marknad
dsföraVänerrområdetoch
hförmedlafforskning.

Flertalettkommunerseralltsåatttettkunskappscentrumskkullekunnag
görastornytttanärdetgäller
arbetetfförenhållbaarutvecklingavsinegen kommunochavVänerområdet.

Regionerna
Tjänstem
männenpådebådaregio
onernaseretttbehovave
ettkunskapscentrum.Visssauttryckerrdet
starkareänandra.En
ntjänsteman
nanseratteettkunskapsccentrumbeh
hövsförattm
manskallkun
nna
arbetatvvärvetenskap
pligtmedVä
änerfrågor,hhurolikafråggorsomfiske
eturism,sjöfaartochmiljöhänger
ihop.Deennatjänstem
manmenara
attettkunsk apscentrumskallvaraen
naktivpartoochenobero
oende
instansssomkangöraakonsekvensanalysermeedhjälpavforskare.

hållerattettkunskapsce ntrummåste
ehaetttydligtmandatföörattkunnafungera
Entjänsttemanframh
ochattfförvaltningsfråganärvikttig.Entjänst emanframh
hållerbehove
etavenfysisskmötesplats.Det
skallvaraaentydligplattformpånätetmend enmåsterelaterastillfyysiskamötennmellanmän
nniskor.
Definitio
onenavettkkunskapscenttrumbörockksåklargörass.Entjänstem
manframhålllerattdensstörsta
nyttaetttkunskapsceentrumkanb
bidramedärrattsamordn
naarbeteochsamlapartterinomolikka
intresseo
områden.

Länsstyrrelserna
Deintervvjuaderepreesentanterna
aförolikaennheterinomdebådalänssstyrelserna ärmycketpositiva
tillskapaandetavettkunskapscen
ntrumförVäänerfrågor.D
Detfinnsmån
ngafrågorsoombehöverbelysas
påettm
mångvetenskaapligtsätt,frramhållerenntjänsteman,texVänern
nsreglering,
vindkrafttsetableringarochkomm
munalplanerring,förattkkunnahanteradeintresssekonflikterssom
finnspåettbrasätt.Enannanm
menarattett kunskapscen
ntrumkanva
araensamm
manhållandekraft
mansägeratttdetfinnsetttjättebehovvavattsamllain,samma
anställa
kringVänerfrågorna.Entjänstem
medlakunskaapomVänerrn,ochmenaarattlänsstyyrelsensomh
helhetskulleekunnaham
mycket
ochförm
nyttaavettsådantkkunskapscenttrum.Detgäällerintemin
nstförbättrad
dekontakterrmedsåväl
nernasomuniversitet/hö
ögskolor.En annanperso
onbetonarfö
örmedlingenntillmedborrgarnaav
kommun
olikabesslutskonsekvvensersome
enviktigupppgift.

Universiitetochhögsskolor
Enföretrrädaresägerrattdetfinnsettbehovaavettsamlattkunskapsce
entrumochaattdetpåbörjade
forskninggssamarbeteetpåKarlstadsuniversiteetmedVäne
ernicentrum
mvisardet.E nföreträdarreförett
annatlärosäteseren
nfördelmed
dattsamlakoompetensomVänerfråg
gorfrånolikaa
forskninggsinriktningaar,bådeföru
undervisninggensochför forskningensskull.Enfööreträdarem
menaratt
detären
nvettigidé,menvilkenb
betydelsede tkanfåbero
orpåvaddettbliravdet. Centretskullekunna
gynnasaamarbetetm
mellanforskningenochollikaregionalaaaktörer.

da3av26
Sid




Uppdragg
Redovisn
ningenavku
unskapscentrretsuppdraggbyggerpåfråga3:Hursskullenivilja användaettt
kunskapscentrum?V
Vadbörfinna
astillgängligttochhurskaallförmedlingenske?
hartolkatsfö
örattbeskrivvahurdeinteervjuadeserrpåkunskapscentretsupppdrag,dvsvvad
Svarenh
kunskapscentretskallarbetamed.FrågeställlningenUppd
draghardela
atsini8kateegoriersomvihar
urskiljaisvarren:Förmedllingavkunskkap,Tillhand
dahållaochsa
amlainkunsskap,
kunnatu
Beslutsu
underlag,kon
nsekvensanalyser,Mötessplatsochlän
nkmellanakktörer,Bedrivvaoch/elleriinitiera
forskning
g,Samverkamedutbildn
ningssektorn,,Arbetainteernationellt,Hjälpaideelllaföreningarroch
organisa
ationer.

Summerring–uppdrag
Nästanaallainomdeintervjuadeorganisationnernaäröverensomattkunskapscenntretshuvud
duppdrag
medlakunskkapinommångaolikaku nskapsområdenför
skallvaraaattsamlain,sammansttällaochförm
attkunnageenbred
dbildavVänernsomlivs miljö.Dennaasammanstä
ällningochföörmedlingka
ange
eslutsunderlaag,vilketmångakommunerefterlyseer.Enklarmajoritet
konsekvensanalyserochbildabe
anseratttkunskapsceentretsuppd
dragocksåskkallvaraattffungerasom mötesplats ochlänkme
ellan
aktörer,vilketkanun
nderlättasam
marbeteme llanolikaakttörer.Fleraintervjupersooneranserocksåatt
centretb
börbedrivao
och/ellerinittieraforskninng.

nerna
Kommun


Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.
Sid
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uppdragsom
mkommunerrnaanservarraviktigastäär:Förmedlin
ngavkunska p(7),Tillhan
ndahålla
Defyrau
ochsamlainkunskap
p(7),Beslutssunderlag,koonsekvensan
nalyser(5),M
Mötesplatsoochlänkmellan
nserattettkkunskapscenttrumskallBe
edrivaoch/ellerinitierafforskning(3)och
aktörer((5).Någraan
Samverkkamedutbild
dningssektorrn(3),meda nenkommu
unframhållerArbetainteernationellt((1)och
enannan
nattdetfram
mföralltskallHjälpaideeellaföreninggarochorgan
nisationer(1 ).

Flerakom
mmunertyckerattdetbehövsettsa mlatgreppo
omvaddeolikaorganisaationernasom
m
arbetarm
medVänerfrrågorgöroch
hattkunskappensamman
nställspåettenkeltsätt, såattdenlä
ättare
kannyttjjas.

mmunerpåp
pekarviktenavattettkuunskapscentrrumarbetarutåtriktatocchkommeru
uttill
Flerakom
praktiker–allmänheet,företagare
e,politikeroochtjänstemän–ochtillg
gängliggörfoorskningoch
kunskapssammanhang.Förmedlingenkanh aolikamålgrupper,någrrabetonaralllmänheten,medan
andratyyckerattorgaanisationero
ochföretagssomarbetarmedVänerfrrågorärviktiigast.Förme
edlingen
kanockssåvaraattslussasvidare tillenforskaareellerann
nanaktörsom
mharkunskaapiettsärskkiltämne.
Enkomm
munvillham
merkunskapomigenväxnningsproblem
matikenochhurkommunnenskallhan
ntera
den.Ettparkommun
nertyckeratttkunskapsc entretskallttaegnainitia
ativgenomaattinitierafo
orskningi
angelägn
nafrågoroch
hattdeskallvaraproakttivagentemo
otbeslutsfatttare.

ngsplatsdärmankande lamedsigavv
Ettparkkommunerfrramhållervikktenavattvaaraensamlin
kunskapocherfarenheter,somkkanverkaförrgemensammaangeläge
enheteroch somkanund
derlätta
munerbeton arkopplinge
entillskolan..
nätverkssbyggande.EEttparkomm

Regionerna
Ettpartjjänstemänm
menarattdegärnaskulleeviljaanvänd
daettkunska
apscentrum förattkvalittetssäkra
projekto
ochgeensamladbildavkomplexafrrågor.Entjän
nstemanansserattkunskkapscentretsskallvara
enaktivpartisamhäälletsomkan
nkommameedprojektidé
éer,skapaun
nderlagförbbeslutochgö
öra
ojekt.
konsekvensanalyser..Detärviktiggtattforskarrnaärmedibörjanavolikadiskussioonerochpro
Centretsskallocksåfu
ungerasomenkunskapssbasochenkkontaktdatab
basocharbeetamedförm
medling
avkunskkapochinforrmation.

Ettkunskapscentrum
mskullekunn
nataettsam
mlatgreppocchsesåvälm
möjligasamarrbetenoch
utvecklin
ngsområden,somattuppmärksamm
maochbelysaakonfliktområden,tackvvareett
tvärveteenskapligtpeerspektiv.

Länsstyrrelserna
Allaintervjuadetjänstemänärövverensoma ttettkunskaapscentrumsskallsamlainn,sammansttällaoch
ochviaenhemsidamedeensökbardaatabasgörafforskning,proojekt,aktöre
er,
förmedlaakunskap,o
publikationerochfaktaomVäne
ernlättillgängglig.Ettparttjänstemänb
betonarkunsskapscentretts
uppgiftssommötesplatsochlänkkmellanprakktikerochforskare,ochm
mellanmynddigheterochandra
aktörerttexinomforrskarvärlden.Entjänstem
manvillattkkunskapscenttretbådeskaallinitieraocch
förmedlaaforskningo
ochskapade
ebatt.Ennäm
mnerattdetärsärskiltviktigtattmannlyfterviktiggafrågor
somriskkerarattmarrginaliserasidenallmännnadebatten,såsomkultu
urmiljöfrågorrochbiologisk
Sid
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d.Ettkunskkapscentrumkanocksåd rivavissafråågorsomlänsstyrelseninntemäktarm
medoch
mångfald
samarbeetamedlänsstyrelsengenomattarraangerasemin
narieriproje
ektsomlänssstyrelsenbed
driver.

nerattenhemsidasomggerenallmän
nochbredbildavVänernnskullevara
aen
Entjänsttemannämn
vettigup
ppgift.Tidigaarefannsmycketsådaninnformationp
pålänsstyrelsenshemsidda,meddetggördet
intelänggre.

Universiitetochhögsskolor
Enföretrrädareseretttkunskapsccentrumsom
menviktigmötesplats,dä
ärkunskapoochforskninggom
Vänernssamlasinoch
hkantillhandahållas,ochhtrorattsyn
nergieffekterrnakanblisttora.Kommu
unerna
kantexfåtillgångtillforskningo
ochexpertis,,ocherfaren
nheterfrånandrakommuunerochakttörer.Det
emensamt.SSommötespllatskancenttretunderlätttasamarbettet
ärviktigttattdettaarrbeteskerge
mellano
olikaaktörermedintresseförVänernn.Enföreträd
dareserenffördelistärkt
ktsamverkan
nmellan
universittet/högskolaaochdetomgivandesam
mhället,vilketskullegynn
nabåda.Enfföreträdaresser
möjligheetersåvälino
omundervisn
ningochforsskningsomn
närdetgällerrsamverkanmeddetom
mgivande
samhälleet.

Enföretrrädarebeton
nadeviktena
avattettkunnskapscentrumharenm
myckettydligttdefinieradoch
gemensaammålbildd
därsamtligainblandadessperspektivffinnsmed.V
Vilkamervärddenskallmanskapa
genomeettkunskapscentrum?


pper
Målgrup
MedMåålgrupperavssesvilkaperssonerochorrganisationersomKunskapscentretsskallriktasigtill,
bådedesomärmotttagareavkunskap,inform
mationochkkontakter,occhdesomannvänderochkan
hardelatsini10olikakattegorier:
tänkasanvändacenttretpånågottsätt.Frågesställningenh
Allmänheten,Kommuner,Näring
gsliv&näringgslivsorganissationer,Uniiversitet/Höggskolor,Regiioner,
ngssektorn,IIdeellafören
ningar&orgaanisationer,Länsstyrelser,Andrastattligamyndig
gheter
Utbildnin
ochMusseer.Ikatego
orinAllmänheteningårb ådekommunmedborgarreochbesökkare.Desomhar
nämntfo
orskaresommålgrupphartillförtskaategorinUnivversitet/Högskolor,medaanstudenterrtillförts
Utbildnin
ngssektorn.IIdennasektoringårävenndenkomm
munalaskolan
n.BlandAndr
drastatliga
myndigh
hetersomnäämnsSjöfartssverketochTTrafikverket..Inomnäring
gslivetnämnnsVattenfall..

upper
Summerring–målgru
Kommun
nerna,allmänhetenochnäringsliv& näringslivsorganisatione
ersessomdeefrämsta
målgruppernaförettkunskapsce
entrum.Enm
majoritetblaandkommunerna,samtrrepresentantternaför
regionerrnaochlänssstyrelserna,a
anserdockaattsamtligaaaktörer,dvsd
desomangeesunderfölja
ande
frågeställningrubrikVilkaaktöre
erböringå?, samtallasomärengage
eradeiVänerrfrågor,skallvara
mdeovannä
ämndamålg rupperärde
etregioner,u
universitet/hhögskolor,ideella
målgrupper.Förutom
föreninggarochorgan
nisationer,lä
änsstyrelser, museersam
mtandrastatligamyndighheter.Blandandra
statligam
myndigheterrnämnsSjöfartsverketo chTrafikverkketochinom
mnäringslivettnämnsVattenfall.
Ävenutb
bildningssekttorn/skolanangesavnåggrasomenvviktigmålgrupp.
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bredasynpåvilkenmålgrruppkunskappscentretbö
örhastämme
ervälöverennsmedde
Dennab
intervjuaadesåsiktom
mkunskapscentretsuppddrag,attsam
mlain,sammanställaochförmedlaku
unskap,
fungerasomenmötesplatsochllänkmellanaaktörer,sam
mtbedriva/initieraforskn ing.

Kommun
nerna




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
menkom
intervjua
adekommun
nerdvs13.

omde
FlertalettkommunerserAllmänheten(9)ochhKommuner(9),desstjänstemänochhpolitiker,so
främstamålgruppern
naförettkunskapscentrrum.ÄvenNääringslivetocchnäringslivvsorganisatio
oner(7)
or(4),Regionner(3),
pekasuttsomenvikttigmålgrupp.FärrenämnnerUniversittet/Högskolo
Utbildnin
ngssektorn(3),Ideellafö
öreningarochhorganisatio
oner(2),Länsstyrelser(22),Andrastattliga
myndigh
heter(1).Inggennämnerm
museerna.V
Värtattpåpekaäratt8avvde13komm
munernaanseratt
målgruppernabordeevaradesam
mmasomakttörerna.2ko
ommunertycckerattettk unskapscenttrum
bordevaratilllförkommu
unerochanddraorganisattioner,dessttjänstemänoochpolitiker,,medan
främstb
2kommunerframhåållerattallmä
änhetenborrdevaradenfrämstamållgruppen.

Attfärreekommuneruttryckligen
nnämneruniiversitet/höggskolor,regio
oner,länsstyyrelserochm
museer
sommållgrupperberrorsannoliktpåattmånggakommune
erserdessaa
aktörersom bidragandeaktörer
tillkunskkapscentretiförstahand
d.
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Regionerna
Deflestaatjänstemän
nnenanserattmålgruppeernabörvarraalladesom
märengagerradeiVänerffrågorpå
olikanivvåer,kommuner,regione
er,allmänhetten,näringslivochnäring
gslivsorganissationer,idee
ella
nisationermedflera.Enttjänstemann
nämnermed
dierochjourrnalistersom
men
föreninggarochorgan
viktigmåålgrupp,efteersomdetka
aninnebäraaattVänerfråggornauppmä
ärksammasm
mer.Entjänssteman
framhållerskolansomenviktigm
målgrupp.

Länsstyrrelserna
Någratjäänstemäntyyckerattmålgruppernabbörvaradesaammasomaktörerna,dvvskommuner,
regionerr,länsstyrelser,universite
et/högskolorr,näringslivochnäringslivsorganisatiioner,andrastatliga
myndigh
heter,samtaallmänhetenochmedia. Entjänstemaanframhålle
erviktenavaattdesomdriver
kunskapscentretbesstämmervilkkamålgruppeernaskallvara.

Universiitetochhögsskolor
Härfram
mhållsallmän
nhetenochkkommuner,i formavpoliitikerochtjänstemän,soomdefrämstta
målgrupperna.Enfö
öreträdarenä
ämnerattmåålgruppernakanfinnasssåvälregionaalt,somnatio
onellt
ålbild
ochinternationellt.EEnföreträdaresägerattvvilkamålgruppermanskkallhaberor påvilkenmå
ochuppd
dragcentrettskallha.

Vilkaakttörerböringgå?
Närviställdefråganvartankena
attundersökkavilkaaktörrersomdeolikaintresse nternaansåggborde
m.Påvilketssättdeskulle
evaraaktiva somaktörerrharvidockkinte
varaaktiivaiettkunsskapscentrum
undersöktnärmareo
ochdetfram
mgårdärförinnteavsvaren
n.Somaktivaktöriettkuunskapscenttrumkan
mantexxvarafinansiär,medlemienstyrgrupppoch/ellerreferensgrupp,deltagarreiolikaprojjekt,
bidratillinsamlingavvkunskapocchforskning och/ellerförmedlakunsskapochforsskning.

Viharvaaltattdelain
naktörernai8olikakateggorier:Komm
muner,Länssstyrelser,Reggioner,
Universittet/Högskolo
or,Andrasta
atligamyndiggheter,Museeer,Ideellafföreningar& organisation
ner,
Näringslliv&näringslivsorganisattioner.FöruttomdeintressenteriVän
nersamarbettetsominterrvjuatsͲ
kommun
ner,länsstyreelser,regionerochuniveersitet/högskkolorͲharviskapatfyraaandrakatego
orier.
Mångah
harnämntolikastatligam
myndigheterr,somEnergiimyndighete
en,Sjöfartsveerket,Trafikvverket,
SverigesGeologiskaUndersöknin
ngar,HavsͲoochvattenmyyndigheten,SMHI,Instituutetförlivsm
medel
ochSPSverigestekniskafforskningsinsstitut,ochde
essahartillföörtskategoriinAndra
ochbioteknik(SIK)o
myndigheterr.Vänernsva
attenvårdsföörbundochvvattenvårdsområdenhar tillförtskate
egorin
statligam
Ideellafö
öreningar&..Turismorganisationer,ssomVästsvenskaTuristrå
ådetochVisiitVärmland,samt
lantbrukket,hartillförtskategorin
nNäringsliv&
&näringslivssorganisation
ner.Härnäm
mnsocksåVattenfall,
LRFochGötaKanalb
bolaget.

Summerring–vilkaaaktörerböringå?
Istortseettsamtligafföreträdareffördeintervj
vjuadeorganisationernaa
anserattkom
mmuner,reggioner
ochunivversitet/högsskolorärsjälvvklaraaktöreeriettkunskkapscentrum
m.Mångaansserocksåattt
näringsliivochnäringgslivsorganisa
ationer,musseer,länsstyrelser,ideellaföreningarrochorganissationer
samtand
drastatligam
myndigheterrbörvarameed.Flerarep
presentanternämneratt ett
da8av26
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allfåvarameedpånågotsätt,
kunskapscentrumskkallvarasåöppetsommööjligt,attallaasomvillska
vilketsessomensto
orfördel.

nkluderandesynpåvilkaaktörersom
mböringåstäämmervälö
överensmed synpunktern
napå
Dennain
vilkaupp
pdragkunskaapscentretbörha.Univeersitet/högskkolor,länsstyyrelserochanndrastatliga
a
myndigh
heteransesh
haensärskilttviktiguppgiiftattbidram
medkunskap
ptillettkunsskapscentrum
m,
medann
näringslivoch
hnäringslivsorganisationner,museero
ochideellaföreningarocchorganisatiioner
främstanseshasom
muppgiftattfförmedlaku nskap.Enbrredsammanssättningavaaktörertorde
eockså
ppdragetatttvaramötesplatsochlännkmellanakttörer.Eninkluderandesyynpåvilkaaktörer
gynnaup
somböringåocharb
betaaktivtiochförettkkunskapscenttrumstämmervälöverennsmeddem
många
entretsmålggrupperskallvarasamtlig
gaorganisatiionersomärr
intervjuaadesåsiktatttkunskapsce
intresserradeav,arbeetarmedoch
h/ellerärenggageradeiV
Vänerfrågorp
påolikanivåeer.

nerna
Kommun




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
menkom
intervjua
adekommun
nerdvs13.

ner(9),Regiooner(9)ochUniversitet//Högskolor(99)somviktigga
FlertalettkommunerserKommun
aktörero
ochintressen
nteriettkun
nskapscentruum.Närahällftentyckera
attNäringslivvoch
näringsliivsorganisatiioner(6)börringå.Färrekkommunern
nämnerIdeellaföreningaar&organisa
ationer
(4),Länssstyrelser(4),Museer(4)samtAndraastatligamyn
ndigheter(2).
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munframhållerattallaso
omvillvaram
medskallfåvaramed,viilketinteressulteratinåggon
Enkomm
noteringgidiagrammet.EnharsvvaratKommuunalförbunde
ensomsamm
manhållandeekanalför
kommun
nerna,vilketingårikateggorinKommuuner.

Enkomm
muntyckeraattdetärvikttigtattettkuunskapscentrumärsåöp
ppetsommööjligtochattdetär
enstorffördelommåångaintresse
enterärmedd.Enkommu
untyckerattallasomharrmedVänerrnatt
görapåo
olikasätt,teexmyndighe
eterochförettag,bordevaramed.Fle
erakommuneernämnerden
nationellanivånsom
mmycketvikttig,antingennidetkontinuerligalöpandearbetet elleriarbete
etmed
msjöfart,turismellereneergi.Desomnämnermusseersomakttörerframhå
åller
särskildaafrågor,som
derasarbetemedförmedlingsom
mviktig.

Regionerna
männenpåreegionernanä
ämnersamtlligaaktörerssomkommunernaharnäämnt:komm
muner,
Tjänstem
regionerr,länsstyrelser,universite
et/högskolorr,näringslivochnäringslivsorganisatiioner,andrastatliga
myndigh
heter,museeer,ideellaförreningarochhorganisationer,samtskolan.Blandm
myndigheterrna
nämnsH
HavsͲochvatttenmyndigh
heten,Instituutetförlivsm
medelochbio
oteknik(SIK) ochSveriges
tekniskaforskningsin
nstitut(SP).B
Blandnäringgslivochnäringslivsorgan
nisationernäämnsdestora
industrieerna,Vänerh
hamn,Västsvvenskaturisttrådet,VisitV
VärmlandochGötaKanaalbolaget.Bla
and
föreninggarochorgan
nisationernä
ämnsgästha mnarnaochLaxfondVän
nern.Entjännstemannäm
mnde
särskiltSSverigesLanttbruksuniverrsitet(SLU).EEnannantycckerattnärin
ngslivetskunnskapsällanttastill
varaförvidareforskning.

Länsstyrrelserna
Tjänstem
männenpåläänsstyrelsern
nanämnersaamtligaaktö
örersomkom
mmunernahaarnämnt:
kommun
ner,regionerr,länsstyrelser,universit et/högskolor,näringslivochnäringsllivsorganisattioner,
andrastatligamyndiigheter,museer,ideellafföreningarochorganisattionersamtsskolan.Bland
d
myndigh
heternämnsHavsͲochVattenmyndiggheten,SMH
HI,StatensGe
eotekniskaInnstitut(SGI),,
Trafikverrket,Sjöfartssverket.Blan
ndnäringsliv ochnäringslivsorganisattionernämnssFortum,Va
attenfall,
LRFochyrkesfisket.Entjänstema
annämnerssärskiltKarlsttadsuniversitetscentrum
mKlimatoch
h
ttenfrågorocchmed
säkerhett(CSS).EnnäämnersärskiiltSkövdehöögskolasomarbetarmyccketmedvatt
digitalfö
örmedling,viilketettkunsskapscentrum
mskullekun
nnahaanvän
ndningför.

Universiitetochhögsskolor
Lärosäteenasföreträd
darenämnerruniversitet ochhögskolor,kommuner,olikaregiionala
samman
nslutningar,sskolan,företagochaktörrerpånation
nellnivå,som
mdepartemeentoch/ellerr
myndigh
heter.Enföreeträdaremenarattcentrretbörvarainkluderande,attallasoomvillskallfå
åvara
med.Enframhållervviktenavattallasomärm
medverklige
envillvaram
medochvillbbidrapåolika
asätttill
centretsverksamhett.
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en
Prioriterradeområde
FrågestäällningenPrio
oriteradeom
mrådenharddelatsini9olikakategoriier:Vattenkvvalitet,Besökksnäring,
Vattenniivåer/regleriing,Sjöfart,V
Vänernsekossystemochsstrandmiljö,Samhällsplannering,Fiskee,
Naturarvv,kulturarvo
ochhistoria,Energi.Flerraavdessakkategorierhängerintimtiihopochibla
andhar

egleringoch Vänernseko
osystem
detvarittsvårtattkattegoriserasvvaren.Detgäällertexvattennivåer/re
ochstran
ndmiljö.Ombådaaspektternanämnssharnoterin
ngarskettibådakategoriierna.Desom
mnämnt
vattennivåer/regleringharidefllestafalltänkktsåvälpåö
översvämning
gsrisksomp åigenväxnin
ngoch
egleringharjjuocksåeffe
ekterpå
förändringaravVäneernsekosystemochstranndmiljö.Vatttennivåer/re
strandnääraboendeo
ochrekreatio
onsomärinssorteradeun
nderkategorrinSamhällspplanering.Ävven
kategoriernaBesöksnäringochN
Naturarv,kul turarvochh
historiaharenklarkoppliingmedvara
andra,
VattenkvaliteetochVänern
nsekosystem
mochstrand
dmiljö.
liksomV

Summerring–prioritteradeområden
Kommun
nernaärmesstintresseradeavvattennkvalitet,vatttennivåer/re
eglering,bessöksnäringocchsjöfart
somprio
oriteradeom
mrådenföretttkunskapsceentrum,men
nävenandra
aområdensoomocksåpå
åverkas
avvatten
nnivåer/reglering,somV
Vänernsekossystemochsstrandmiljösamtsamhälllsplaneringn
nämnsav
fleraexp
plicit.Regionerna,länsstyyrelsernaochhuniversitetten/högskolo
ornaangereenstorbredd
dav
ämneninomsåvälnaaturvetenska
apsomsamhhällsvetenskapochhuma
aniora,somvviktigaprioriterade
n.Bådekommunernaochdeandrainntervjuadeo
organisatione
ernaärintreesseradeava
attfå
områden
konflikto
områdenbelystaurettm
mångvetenskkapligtsätt.EEttantalsåda
anakonfliktoområden
identifieradesirapporten”Forskkningochkunnskapsprodu
ucenterruntVänern–kunnskapsunderrlag
attenkvalitettochvattenn
nivåoch
inomVänersamarbetet”(sesammanfattninggpåsid7Ͳ10)).Vänernsva
regleringgpåverkarsååvälsamhälle
etsmiljömässsiga,somso
ocialaochekonomiskahåållbarhet,vilketäven
övriganäämndapriorriteradeområdengör.Fleertaletprioriiteradeområ
ådenpåverkaarävenvarandra.
AttbelyssaettprobleemͲellerkonfliktområde urfleraolikaaperspektivgårhandihhandmedåsiiktenatt
kunskapscentretsup
ppdragbörva
araattsamlaain,samman
nställaochfö
örmedlakunnskapinomsamtliga
omärangelä
ägnaförenhhållbarutveccklingavVänernochdessskustområden.Det
kunskapsområdenso
ärocksåilinjemedååsiktenattku
unskapscenttretsmålgrup
pperskallvarasamtligaoorganisationersom
och/ellerär engageradeiVänerfrågo
orpåolikaniivåer,samta
att
ärintressseradeav,arbetarmedo
ntresserade avattarbetaaaktivtmedochförettkkunskapscen
ntrumför
samtligaaorganisationersomärin
udasinochfå
åmöjlighetaattingåsomaktörerikunskapscentreet.
Vänerfråågorskallbju
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Kommun
nerna




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.

Nästanssamtligakom
mmunernäm
mnerVattenkkvalitet(10)ssomettviktig
gtfokusområåde.Deflestta
kommun
nertaralltelllermerparte
enavsittdri cksvattenfråånVänernocchengodvaattenkvalitetärockså
enförutssättningförrekreation/ffriluftsliv,förrbesöksnärin
ngochfiskemm.ÄvenBeesöksnäring(9),
Vattenniivåer/reglering(9)ochSjjöfart(8)serrdeflestako
ommunersom
mviktigaom
mråden.Närd
detgäller
vattennivåer/regleringhandlard
detomöverssvämningsproblematiken
nochomföljjderavsänktt
nkommunskkulleocksåviljase
vattennivåiformavigenväxninggochförsäm ringarförfriluftslivet.En
forskninggomvilkaefffekterregleringenharppåförorenadmark.Mång
gakommuneerserenstorr
potentiaalibesöksnäringen,inteminstbåtturrismen,ochssjöfartenanssesvaralivsvviktigförend
del
kommun
nermedstorraindustrierochomfattaandehamnve
erksamhet.N
Någrakomm
munerbetona
arsärskilt
Vänernsekosystemo
ochstrandm
miljö(5),somärberoende
eavsåvälvattenkvalitet somreglerin
ng.Några
nervillattSaamhällsplane
eringen(4)m
måsteuppmäärksammas.D
Dethandlar omhurstran
ndnära
kommun
områden
nskallhanteeras,medenbalansgång mellanbebyyggelse,friluftslivochbioologiskmånggfald.
NågraseerFiske(3)so
omettviktiggtfokusområåde,iformavvyrkesfiskeo
ochsomspoortfiskemed
betydelsseförbesökssnäringen.Någrakommuunertyckerd
detärviktigtattfördjupaaarbetetinom
Naturarvv,kulturarvo
ochhistoria((3),bådeförrbesöksnärin
ngensskullochförkomm
munmedborggarnas
förståelsseförlandskkapet,inteminstungdom
marnas.TvåkkommunernämnerEnerggi(2).
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denbelysta. Enkommun
nundrar
Mångakkommunerärframförallttintresseraddeavattfåkkonfliktområd
hurman
nskallbalansseraettrationelltjordbruukmedgodvvattenkvalite
et.Enannan nämner
balansgåångenmellan
nökadsjöfarrtochgodvaattenkvalitett.Ettkunskap
pscentrums kullekunnahjälpa
kommun
nenatthanteeradeviktigamiljöfrågo rnapåettutthålligtsätt,menardenn a
kommun
nföreträdaree.Enannankkommunfram
mhållerdetttvärvetenska
apligaangrepppssättet,occh
nämnerturismochn
natur/fågelm
miljöersomeettviktigtkon
nfliktområde
e.

Regionerna
nerattsamtligaområdennsomVänerssamarbeteta
arbetarmeddärintressan
nt,dvs
Entjänsttemannämn
attraktivvtboendeocchsamhällsplanering,sjööfart,besöksn
näringochenergifrågor. Detärviktiggtatt
områden
nautforskasurmångaollikaperspekttivocholikadiscipliner.T
Tjänstemännnennämnerockså
områden
nsomförnyeelsebarenergi,besöksnääring,fysiskp
planering,övversvämningssrisker,regle
ering,
igenväxn
ning,fisket,V
Vänernsekossystem,bioloogiskmångfaaldochutvecklingsfrågorr.Entjänsteman
nämnersjöfartenochVänernsomdricksvatttenresurssom
mintressantaforskningssområden.En
nannan
manefterlyseerforskningo
omVänersam
marbetetochhistoriskallikheteroch skillnaderm
mellan
tjänstem
olikadelaravVänerrregionen,närdetgällerkkulturelliden
ntitet,samtssocialaocheekonomiska
nden.
förhållan

Länsstyrrelserna
Frågano
omVänernsrregleringnäm
mnsavallatj
tjänstemän,e
eftersomdenpåverkars åväl
översväm
mningsrisken
n,igenväxnin
ngensomsam
mhällsplaneringenistortt.Attspegla dessaochandra
konflikto
områdenborrdevaraenp
prioriteradu ppgift.Väne
ernochdessstränderharrsåmånga
användn
ningsområdeen,somdrickksvattentäkt,,förelproduktion,godstransporter,ffågelliv,fiske
e,
lantbrukkrekreationo
ochboende.Entjänstem
mannämnerVänernseko
osystemmedddess
näringsd
dynamik,utsläpp,fiskpro
oduktionochmiljögifterssomettviktig
gtfokusområåde.Enannan
nämnermiljöövervakning.Entjänstemanansserattbiologgiskmångfalldbordevaraaett
utvecklin
ngsområdefförVänersam
marbetet,ochhdärmedettviktigtomrrådeförkunsskapscentrett,
eftersom
mdetärenggrundförutsättningföret thållbartsamhälleochffortsattvälfäärd.Även
kulturmiiljövårdenbö
örfinnasmed.

Universiitetochhögsskolor
Härnäm
mnsfleraolikaaforskningso
områden,soomregionalu
utvecklingmedetthållbaarhetsperspe
ektiv,
besöksnäring,boend
demiljö,livsm
miljö,biologi,,teknik,dem
mokratiochn
nationalekonnomi.Enföre
eträdare
opplingenm ellanuniverssitet/högskolaochgymnnasieskolan.
tyckeratttmanbehöverstärkako

Arbetssäätt
Detfann
nsingensärskildfrågaifrrågeformulä retomarbettssätt,menffråganfanns medifråga3,Hur
skulleniviljaanvänd
daettkunska
apscentrum??Vadbörfinnastillgängliigtochhurs kallförmedlingen
betssätthard
delatsini3o
olikakategorrier:Föreläsn
ningar,semin
narier&kursser,Digitalp
plattform,
ske?Arb
Utställniingar.
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Summerring–arbetsssätt
Deflestaaföreträdarn
nafördeinte
ervjuadeorgganisationern
naframhållerattettkunsskapscentrumbåde
börarbeetaviaendiggitalplattform
mochmeruutåtriktatgen
nomföreläsn
ningar,seminnarier,kurser,
utställningaroch/elleertidskrift.D
Dendigitalapplattformenärnödvändiigförattupppfyllaåsikten
natt
kunskapscentretsup
ppdragskallvvaraattsam lain,sammaanställaochfförmedlakunnskapsamtffungera
somenm
mötesplatso
ochlänkmellanaktörer. Detutåtriktaadearbetssä
ättetärsärskkiltviktigtförråsikten
attuppd
dragetbörvaaraattförme
edlakunskappsamtattfun
ngerasomm
mötesplatsocchlänkmella
an
aktörer.Attkunskap
pscentretföreslåsarbeta påfleraolikkasätt,såvälvirtuelltsom
mgenomfysiiska
dåsiktenattkunskapscenntretbörhaenmycketb
bredochvariieradmålgru
uppoch
möten,äärilinjemed
attmånggaolikaorgaanisationerskallvaravälkkomnasomaaktörer.

nerna
Kommun




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.

Flerakom
mmuneransserattkunskapscentrets viktigasteup
ppgiftärattskapaendiggitalplattform
m(4),
därinforrmationomfforskningochkunskapsaamtsamarbe
etspartnerso
ochforskare
elättkanhitttas.Flera
kommun
nerframhålleerattettkun
nskapscentruummåstearrbetautåtrikttatmedföreeläsningar,
seminariierochkurseer(4).Denuttåtriktadeveerksamheten
närcentral,a
anställdapå kunskapscentret
måstevaarauteochinformeraom
mvadcentreetkanhjälpatillmedochhurviktigV
Vänernär,säggeren
kommun
n.Någrakom
mmunermen
narattenutååtriktadverkksamhetiforrmavutställnningarärvikktig(3).
Enkomm
mun,somserallmänhete
ensomfräm stamålgrupp
p,anseratte
ettkunskapsscentrumborde
skapauttställningarp
påfleraplatserruntVäneernförattmarknadsföraochinformeeraomsjönoch
områdett.
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pådennafrå
ågaberorpå attdeninte fannsmedssomegenfråågaivårfråggeguide.
Attdetäärsåfåsvarp
Närdetggällerdigitalplattformka
andetocksååvarasåattdetärsåsjällvklartfördeesvarandeattt
kunskapscentretskallhaenhem
msida,alltsåeenformavdigitalplattform,ochattddedärförinttehar
dettaexplicit.
nämntd

Regionerna
Fleratjänstemännäm
mnerframfö
öralltvikten avförmedlin
ngochinform
mationviainnternetoch
ängliginform
mationompublikationer,,forskare,prrojekt,aktörrermed
databaseer.Härbörfiinnaslättillgä
mera.En
ntjänsteman
nframhållerattkunskapsscentretmåsstearbetauttåtriktatochtaegnainitiiativtill
projektisamarbetemeduniverssitet/högskollorochandraaaktörer.

Länsstyrrelserna
Allabeto
onarviktenaavattcentrettharenbra hemsidame
edensökbardatabasför virtuellförm
medling
ochinformationsspridning.Fleramenarockssåattmanbö
örarbetautå
åtriktattexggenomattskkriva
minarierianggelägnafrågo
or.
forskninggsartiklar,håållaföredragg,görautstäl lningarochaanordnasem

Universiitetochhögsskolor
Enföretrrädaremenaarattettkun
nskapscentruummåstearb
betaförattb
blienmötes plats.Enföreträdare
menarattdeolikaakktörernabörranordnageemensamma arrangeman
ng,förattfräämjadialogo
och
mellanuniverrsitet/högsko
olorochdet omgivandesamhället.Entidskriftskkullekunnavvaraen
utbytem
delavfö
örmedlingen..Enföreträdareanseratttettkunskapscentrumkkananvändassbådeföratttstärka
undervissningenochfforskningen..Förmedlinggenäroerhörtviktigochattkunskap ochforsknin
ng
tillgängliiggörspåetttbrasätt.


dramed?
Vadkanaktörenbid
FrågestäällningenVad
dkanaktörenbidramed??handlarom
mvaddeensskildaaktöre rnasjälvaan
nseratt
dekanb
bidramedtilllettkunskap
pscentrum,FFrågeställninggenhardelatsini3olikaakategorier:
Erfarenh
heterochspeecialistkunskaper,Inform
mationsspridn
ningochkom
mmunikation,,Ansvarförvissa
frågorelllerprojekt.Desomharnämntmarkknadsföringo
ochpaketeringsamtkonnferensmöjliggheter
harsorteeratsinundeerInformatio
onsspridninggochkommu
unikation.

bidramed?
Summerring–vadkaanaktörenb
Avdeinttervjuadeorrganisationerrnaärdetsä rskiltuniversitetenochh
högskolorna samtlänsstyyrelserna
somkanbidramedm
mycketkunskaptillettkuunskapscenttrum.Ävenregionernaocchkommune
ernakan
nsochexperrtkunskaperiinomsärskild
daområden..Samtligainttervjuade
bidrameedkompeten
organisaationerkano
ocksåbidram
medpersone llaresurser,kontaktytor,samordninggavaktivitetteroch
spridninggavinformaation.Ävenö
övrigaaktöreersomnämn
nts,somnäringsliv&
näringsliivsorganisatiioner,musee
er,ideellafö reningar&o
organisatione
ersamtandrrastatliga
myndigh
heter,kanbid
dramedkun
nskap,kontakktytor,förme
edling,samvverkansarbette,personella
resurserrochmycketannat.Blanddestatligamyndighete
ersomnämn
ntsomviktigaaaktöreriettt
HavsͲochVaattenmyndiggheten,SMHI,StatensGeeotekniskaIn
nstitut
kunskapscentrumåterfinnstexH
(SGI),Traafikverket,Sjöfartsverket.
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dramedkunsskapsprodukktion,andramedåförmeedlingeller
Vissaakttörerkanfraamföralltbid
samordn
ningavaktiviiteter.Detvä
äsentligaäraattsamtligaaktörerkanbidratillett kunskapscentrum
ochattssamtligaaktö
örerskallhanyttaavett kunskapscen
ntrum.Detta
aärnödvänddigtförattup
ppfylla
förslagetttillkunskap
pscentretsup
ppdragattsaamlain,sammanställaocchförmedla kunskapinom
samtligaakunskapsom
mrådensamttfungerasom
menmötesp
platsochlänkmellanakttörer,ochför
pperochmöjjligaaktörer iettkunskapscentrum.
förslagetttillmålgrup

nerna
Kommun




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.

Meränh
hälftenavko
ommunernaanserattdekanhavissaaErfarenhete
erochspeciaalistkunskaper(8)
somdekkanbidrameed.Detkanggällatexöveersvämningsffrågor,miljöfrågor,turism
mellerenerggi.Några
kommun
nermenaratttdekantaa
ansvarförvisssafrågorocchdrivaprojekt(4),medaannågraserrsitt
främstabidragsomIInformationssspridningocchkommunikation(3).D
Detsistnämnddakangällasåväl
munalaorganisationen,soomutåttillaandrakommu
uner,iform avmarknadssföring
inåtdenegnakomm
ellerattkunnaerbjudakonferensmöjligheterr.Enkommu
unanserattmankanbid rameddetm
mesta.
Ettparkkommunertrrorinteattdeharsåmyccketattbidraamed.

Regionerna
Ettpartjjänstemänsägerattregionernakanbbidramedekonomiskam
medelpåolikkasätt,kunskap
inomolikaområden,,personellaresurser,konntakterochaattspridainfformationom
mkunskapsccentret.
Enmenaarattregioneenkanvarae
enbryggam ellanforskniingochentre
eprenörer.EEntjänstemansäger
attmanpåenhetsnivvåintekansstödjaettkunnskapscentrumkontinue
erligt,mendääremotge
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bidragtillsärskildasatsningarundereenbegränsad
dtid.Dessutomkanregioonernabidra
amed
projektb
kompeteensinomvisssaområden..Entjänstem
manpåpekarattdetfinnsspengarattssökaförattstärka
samhörigghetenochssamarbetetrruntVänern iformavkulturprojekt.

Länsstyrrelserna
Inomlän
nsstyrelsernaaproducerassmycketkunnskapiformavrapporterrochskrivelssersomdekkan
bidra.Häärfinnsockssåmångaansställdamedsspecialistkun
nskaperinom
molikaområ den.Länsstyyrelserna
harenvaanaattarbetatvärsektorielltochgörraavvägninggarmellanolikaintressenn,vilketkanvaraen
tillgångn
närkonflikto
områdenskallbelysasochhbehandlas.Tjänstemän
nnenanseroocksåatt
länsstyreelsernabordevaraenvikktigpartisam
mverkansarbetemedun
niversitet/höögskoloroch
kommun
ner.

Universiitetochhögsskolor
Företräd
darnaförläro
osätenafram
mhållerattdeekanbidram
medforsknin
ngochkunskkap,och
synliggörandetavdeenna.Dekan
nocksåsöka medelförprrojekt,arbetamedVäne rfrågori
grundutb
bildningen,ssamverkame
edskolorna, samtsamorrdnaaktivitetterocharranngemang.

Finansieering
OmrådettFinansierin
nghardelatsini4olikakkategorier:Reegioner,Kom
mmuner,Stattligamedel,ochEUͲ
medel.

Summerring–finansiering
Nästasaamtligaintervvjuadeföreträdarefördeeolikaorgan
nisationernaanserattreggionernaoch
h
kommun
nernabörvarahuvudfina
ansiäreravkkunskapscenttret.Mångakommuneraanserattreggionerna
börvaradendomineerandefinansiären.Fleraakommunerochandraanserattävennstatligame
edel
nnasmedifiinansieringen.Ettparinttervjuadeförreträdareförorganisatioonernaanserrattalla
bordefin
aktörer//medlemmarrbörvarame
edochbetal a.Allaäröve
erensomatttdenlångsikktiga
basfinan
nsieringenmåstekommaiformavofffentligamed
del.
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nerna
Kommun




Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.

Nästanssamtligakom
mmuner,ettparharinge nåsiktifrågan,anseratttRegionernaabörvaramedoch
finansierrakunskapsccentret(10).Flerakomm
muneranserattregionernabörvaraddeendaeller
åtminsto
oneheltdom
minerandefin
nansiärerna,eftersomm
mångakommunerharsåaansträngdekkonomi
attdeintekanellervvillbidra,åtm
minstoneinttefördenko
ontinuerligad
driften.Däreemotuppgerflera
nerattdeärvilligaattbe
etalaförsärsskildaprojektt.
kommun
HälftenaavkommuneernaanseratttKommuneerna(7)skallvaramedocchbetala.Visssakommun
neranser
attdetäärsjälvklartaattkommune
ernaskallbiddra.Enkomm
munmenara
attkommuneernasintressseär
avgörand
deförviljanattsatsa,occhframhållerrattkommunernaockså kansparap engargenom
matt
samordn
nasinaresurrserpådettasätt.Omkoommunernassatsaroch”ä
äger”kunskaapscentretin
nnebär
detockssåattmantaaransvar,vilkketkanbetyddamycketfö
örhurframgångsriktett kunskapscen
ntrum
ommun
kanbli.EEnkommunanserattkommunernakkanbetalaviakommunalförbunden. Enannanko
pekarpååattkommunalförbunde
ensamlarmåångakommu
unersominte
eliggervidV
Vänernochd
därför
saknarin
ntresseavatttbidra,vilke
etgörattreggionernaärm
merlämpade
esomfinansiiärer.Ettparr
kommun
nerbetonaraattfinansieringenbörskkemedoffen
ntligamedel,omdetskal lvaraenlångsiktig
satsning,menspecifficerarintevilkaoffentliggaaktörerso
omskallbidra
a.

NärahällftenavkommunernapåpekarattVäänernsomSvverigesstörstasjöborde varaennatiionell
edel(6)därföörbörvaram
medifinansieringen.Tvååkommuneranser
angelägeenhetochatttStatligame
attEUͲm
medelkundevaraendela
avfinansieri ngen.Enkom
mmunanserattnäringsliivet(1)börb
bidra,
medaneenannankom
mmunnämn
neruniversiteet/högskolorr.
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Regionerna
Kommun
nernaochdeebådaregionerna,nämnnerdeflesta..Entjänstem
manmenaratttregionalamedel
kanvaraabrasomgru
undplåt,men
nattdetärvviktigtattkom
mmunernao
ochuniversittet/högskolo
orockså
bidrar,eeftersomdetfinnsenkop
pplingmellannpengaroch
hengageman
ng.Härfram
mhållsattsatsningen
påettku
unskapscentrummåstevvaralångsiktiig,catioår.Nationellam
medelkanvarrabra,mendet
innebärocksåattstaatenfårinflytande,sägerrentjänstem
man.EUͲmed
delkanvaraeenmöjlighett.

Länsstyrrelserna
Ettpartjjänstemänn
nämnerkomm
munernaochhregionernaa,ochpåpeka
arviktenaveenlångsiktigg
finansierring,kanskeiformavme
edlemsavgiftter.Andratjäänstemänha
aringenåsiktt,utanhänviisartill
attdetäärenpolitiskfråga.Ettpa
arsergärnaaattlänsstyre
elsernataren
naktivdeliaarbeteti
referenssgrupperoch
harbetsgrupp
per,menatttlänsstyrelse
ensrolliettkkunskapscenntrumären
ledningssfråga.

Universiitetochhögsskolor
Enföretrrädareanserrattdeaktörersomsereentydlignyttamedettkkunskapscenttrumbörgåmedoch
anslåmeedel.Förkom
mmunernasd
delbördetuutöverlångsiiktigamålävenfinnaskoortsiktigamål.Detär
ocksåvikktigtattensatsningärlångsiktig,minnsttreårme
edenmöjligförlängning medtreår.A
Attsöka
bidragfrrånEU:sstru
ukturfondersskulleockså kunnavaram
möjligt.

Enföretrrädareanserrattdetbehövsengrunddfinansieringg,menattun
niversitetochhhögskolorkansöka
medelfö
örolikatyperravprojekt.Kommunernnamåstevarramed.Enfö
öreträdareskkullegärnasseen
basfinan
nsieringmednationellam
medelochatttstiftarna/m
medlemmarnaocksåärm
medochbidrar.

Organiseeringochstyyrning

Summerring–organiiseringochsstyrning
Deintervvjuadeföreträdarnaföro
organisationnernaharred
dovisatmång
gaolikaidée rom
kunskapscentretsorganiseringochstyrning. Ideflestafaallärförslage
enintesärsk iltkonkretaeller
da.Ettparko
ommuneranserattdeakktörersomb
bidrartillcentretocksåskkallhainflyta
ande
bestämd
öververrksamheten.Enföreträda
areförregio nernatalaro
omennätverksorganisattionmedgem
mensamt
ägandeo
ochansvar.EEnföreträdareförlänsstyyrelsentalarromenbred
dstyrningsfo rm.Fleraförreträdare
fördeollikaorganisationernanäm
mnerattkunnskapscentre
etkanorganiiserasochsttyrasvia
ädarebetonaarkommune
ernasochreg
gionernasom
mviktigaaktöreri
Vänersamarbetet.Etttparföreträ
styrningeen,medanaandrabetona
arkopplingenntilluniversitetochhögsskolor.

Kommun
nerna
Närdetggällerfrågan
nomhurettkunskapscenntrumskallo
organiseraso
ochstyrashaardeflesta
kommun
nerintenågo
onklaråsikt,utomattdeeaktörersom
mbidrartillccentretocksååskallhainflytande
öververrksamheten.Enkommuntalatomkluuster.Enann
nankommun
nanserattreegionernafårförsöka
munertyckerattkunskappscentretka
anstyras
hittaenbraformförrorganiseringochstyrninng.Tvåkomm
ållerattregioonernaochkkommunerna
amåsteståbbakomcentrret.Ett
viaVäneersamarbetettochframhå
parkommunertryckkerpåviktenavkoppling tilluniversittetochhögskkolor.Enkom
mmunvillan
nvända
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mplattform. Enkommun
nanserattce
entretkandrrivasiföreningsform.
Vänernsvattenvårdssförbundsom
Deflestaakommunerranserattre
egionerna,koommunernaochlänsstyrrelsernabör styracentret,meni
vilkenfo
ormangesintte.

Regionerna
Entjänsttemananserrattdetinteskallvaranåågonstororgganisationocchintenågootsomredanfinns,
utanettkomplemen
nttilldetsom
mfinns,samttattdeärvikktigtattkunsskapscentrettåterfinnspåfysiska
mänserorgaanisationensomenparaaplyorganisattionmed
platser,intebarapåinternet.Etttpartjänstem
der(aktörer)),ochsomsttyrsavenstyyrgruppmed
dregionernasomhuvudaaktörer.En
olikanod
samverkkanmellanreegionernaocchettstarkt mandatfrån
naktörernaä
ärnödvändiggt,menarde.
Entjänsttemantalaro
omennätve
erksorganisattionmedgem
mensamtägandeochannsvar,integre
erati
Vänersamarbetet,occhanserinte
eattdetskalllvaraenenh
hetinomnåg
gotuniversittetellerhögsskola.

Länsstyrrelserna
Ettpartjjänstemänfrramhållervikktenavatte ttkunskapsccentrumäre
enneutralpaartmedstarkka
kopplinggartilluniverrsitet/högsko
olor,kanske iformavengemensamcentrumbilddning.Entjän
nsteman
framhållerattdetärrviktigtattså
åvälcentretssverksamhetsomstyrnin
ngärbredocchöppenförrallaför
attkunnageenhelh
hetsbild.Bara
aenstoröpppenhetkansskapasamarb
bete.Iövrigtthartjänstem
männen
ingenbeestämduppfaattningifråggan.

Universiitetochhögsskolor
EnföretrrädareserVänersamarbetetsomen centralpart.Ettintressa
antexempel påexisteran
nde
nätverk//modellärko
onsortietMisstraUrbanFFutures,varssyfteärattfförasammannforskningo
och
praktikernärdetgällerstadsutve
eckling.Enfööreträdareserframförsigenformavvregionförbund,
presentanterförolikaakttörer.Detvikktigaärorganisationenkantabeslut ocharbetaa
aktivt
medrep
medhan
ndlingsplaner.Enmenarattdetintesspelarsåsto
orrollinomvvilkenorganissationsomccentret
inrättas.Enföreträdareanseratttcentretinteebörvarapo
olitisktstyrt.

Existerandeorganisaation
Närdetggällerfrågan
nomdetidaggfinnsenexxisterandeorrganisationsomskullekuunnafungera
asom
basföreettkunskapsccentrumharrsvarendelaatsini5olikaakategorier: Vänermuseeetelleranna
at
museum
m,Universitett/Högskola,R
Regionerna, VänersamarrbetetochVä
änernsVatteenvårdsförbu
und.

Summerring–nuvara
andemöjliga
aorganisatio
ion
Nästanh
hälftenavko
ommunernaserVänermuuseetelleran
nnatmuseum
msomenorg
rganisationso
om
skulleku
unnavaraen
nbasförkunsskapscentrett.Fleraföretträdarefördeintervjuaddeorganisatio
onerna
nämnerattuniversittetochhögskkolorskullekkunnavarae
enbas.Ävenregionerna,Vänerns
amarbetetn ämns.Detfinnsalltsåettantalexisteerande
VattenvåårdsförbundochVänersa
organisaationersomsskullekunnavaradenorrganisationsomadministtrerarochdrriver
kunskapscentret.DeeolikaförslaggenharolikaaförͲochnacckdelar,som
märberoend eavvilka
örsnärdetggällerlegitim itet,neutralitet,uppdrag
g,målgruppeer,vilkaaktö
örersom
prioriterringarsomgö
ingår,arrbetssätt,orgganiseringocchstyrning,ssamtfinansie
ering.
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nerna
Kommun


Figurenrrepresentera
arkommunernasintervjuusvar.Denlo
odrätaaxelnangerantal kommunerssomhar
uppgettenspecifikkkategori.Inteervjuadekom
mmunrepreseentant(er)ka
anhauppgetttflerakateg
gorier
menkom
mmunenräkn
nasendasteengångperkkategori.Ma
aximalaanta
aletsvarperkkategoriära
antalet
intervjua
adekommun
nerdvs13.

Flerakom
mmunernäm
mnerVänerm
museeteller annatmuseumsommöjjligbasföretttkunskapsccentrum
(6).Väneermuseetfraamhållsefterrsomdetreddanarbetarm
medliknande
efrågoridagg.Flerakomm
muner
nämnerUniversitet//Högskola(4)),eftersomaattdärfinnsforskningochdeharhögglegitimitet,vilket
mbörha.Två
åkommunerrnämnerReggionerna(2)medmotiveetattdessah
har
ettkunskapscentrum
nanserattVäänernsvatte
envårdsförbu
undärenläm
mpligexistera
ande
överblickkochtyngd.Enkommun
organisaationochenkommuntycckerattVäneersamarbete
et(1)ärdet.Flerakommuunerharingetsvar
påfrågan,ochvissasvarärmeriidéerängennomtänktafö
örslag.Deflestakommunneranseratttdetär
utanattmannböranvänd
daenbefintliigorganisatioonsombas,som
dumtskaapaennyorrganisation,u
VänernsVattenvårdssförbund,Vä
änermuseet, universitet//högskolorelllerregioner na.Enkomm
mun
ärdetviktigaa,utanattde
en
påpekarattdenfysisskaplatsen,därdeanstäälldaicentretfinns,inteä
aniseratundeerhartyngd.
organisaationsomcentretärorga

Regionerna
Entjänsttemananserrattmaninte
eböranvänddaenbefintlligorganisatiion,utanatttmanbörbö
örjamed
attbyggaauppettnättverkochsåsmåningom
mskapaennyyorganisation.Enannan tjänstemananser
attdettroligenfinnssnågonlämp
pligorganisattion,menattdetberorp
påsyftetmeddkunskapscentret,
samtatttdetärinneh
hålletochfunktionernassomärdetvääsentliga.Etttpartjänste mänuppgerrattde
intevetomdetfinnssnågonexistterandeorgaanisationsom
mskullevara
alämplig.
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Länsstyrrelserna
Ettpartjjänstemänn
nämnerattuniversiteten ochhögskollornaskullekkunnasamorrdnasigochutgöra
enbasfö
örkunskapsccentret.Karlsstadsuniverssitetscentru
umKlimatochsäkerhet(CCSS)nämnssom
exempell.Enannanttjänstemana
anserattsam
mordningkun
ndeskeviaV
Vänernsvatteenvårdsförbund.En
tjänstem
manserVäneermuseetsom
mlämpligbaas,eftersomdärfinnskom
mpetensför
rförmedling.

Universiitetochhögsskolor
Lärosäteenasföreträd
dareharinge
enklaråsiktoomdetta.
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Intervvjuermedföreträ
ädareförrgymnasieförvalltningarnna

Vänern––ingetstörrregenomslaggigymnasieet
Vänernsbetydelsefö
örattraktionskraftochnääringslivsutvvecklingiolikkaavseende samtdessro
ollsom
EU:sstörrstasötvatteenresursharuppmärksam
mmatstydliggareförstundersenareåår.Inteminstthar
arbetetiinomMaritim
mstrategifö
örVänernbiddragittilldettta.TrotsdettsåharVäneernsrolloch
möjligheeterintemed
dförtnågrattydligaspårigymnasieskkolornasutbildningsinnehhållellerkurser
förutompåDelaGardiegymnasiet,Lidköpingg.

DeinslaggmotHållbaarutvecklingochVänern somintegre
erasikursern
naskersomrregelviabiologiͲ
respektivvekemilärarrnaellernatu
urlärare.NåggraYhͲutbild
dningarfinns docksomknnyteranmott
hållbarhetsfrågorna..Dockfinnsd
detettuttalaatintressefö
örattbyggainhållbarhettsfrågornam
med
inriktningmotVänerrnigymnasie
eutbildningeen.

nakanvaraa
attkommuneernaintehar
Enförklaaringtilldennaavsaknadigymnasieuutbildningarn
tydliggjo
ortsinegenidentitet,visiionochfram
mtidautvecklingsͲochnäringslivsstrattegiiförhålla
andetill
Vänern.MöjligenbetraktarpolitikenVänernsomnågotssjälvklartoch
hsomfinnsddärochintesomen
viktigfraamtidautveccklingsresursiolikaavseeenden.Vadvvillkommune
ernamedVäänernisinavvisioner
ochvilkaaidentitetervilldemarknadsföra?

Dessaolikalokalaideentiteter,om
mdedessutoomstödjernäringslivsutvvecklingikom
mmunerna,fförväntas
fåpolitisskkraft.Detttaskulleunderlättaförgyymnasieskollornaattform
maolikapasssandeinriktn
ningari
utbildnin
ngarnaochaattskapaenlokalrödtrå dgenomutb
bildningsväge
en.

ecklingsproceesser,därVäänernärend
delavellerbberörsav,krä
äveratt
Olikapåggåendekommunalautve
deärkunskapsbaserrade,dvs.befintligkunskkapoch/ellerrbehovavnyysådan.Ide ssaprocesse
erärofta
kommun
nernamedveerkande,intrressent,ellerrhartagitpååsigprojektledarskaputiifrånintresse
e,
engagem
mangochkom
mpetens.Vä
änerͲ/vattenrrelateradefrrågoridessinteraktionm
medsamhälle
etibland
annathåållbarhetsperspektivkrävvertvärvetennskapliginsikkt.Manmåsttekunnakom
mmunicerassåväl
naturvettenskapligassomsamhällsvetenskapliigasamband
dförattkunn
nabedömakkonsekvenseravolika
beslut.K
Kanflergymn
nasieprogram
mmedtvärvvetenskapliginriktninglikknandedenppåDela
Gardiegyymnasietvarrastödjandeförensådannutveckling.

Samverkkan
Detfinnsssamverkan
nmellangym
mnasierochhhögskoloriolikagradoch
hiolikaform
merinom
Vänerreggionen.Denmestutveckkladesamverrkanochformernaförde
ettaskeriKoompetenspla
attformar
Värmlan
nd,RegionVäärmland.Detttaärengem
mensamaren
naförgymna
asieskolorna,,Karlstads
Universittetochnärin
ngslivetmedsyfteattsäkkerställatillggångtillefterrfrågadkomppetensutveckling
samtutb
bildningavnypersonalp
påkortochlåångsikt.Kom
mmunernaiV
Värmlandocchlandstinge
eti
Värmlan
ndäransvarigga.


Sida23av26


Denmesstkonsekven
ntasamverka
anmedinrikttningmotVäänernharDe
elaGardiegyymnasiet,Lid
dköping.
Därfinnssettmångårrigtochstrukktureratsam
marbetemedVänermuseetiVänerproogrammet,N
Natur
ochSam
mhälleetttvärvetenskapliigtprogram inomNaturvvetenskapsprogrammet. Kommunen haren
tydliginrriktningsvisio
onsomärvä
ägledandeföörgymnasietssinriktning.Vattnet,liveetochdrivetär
varumärrketförLidkö
öping.Komm
munensöker dessutomutmärkelsenH
Hållbarskolaa.

ormerfinnsiformavsam
mverkansavtaalsomiSkaraborg,GymnnasiumSkara
aborg.
Andrasaamverkansfo
Dessaom
mfattariprin
ncipendastffrisökförele veridessakkommuner,e
elleriformavvbilateralaa
avtal
mellanggymnasiumo
ochhögskola/universitet..

Förgymnasieskolorn
naochvuxen
nutbildningenniVänersbo
orgochTrollh
hättanharfr .om2013
etableratsettkomm
munalförbund
d,KunskapsföörbundetVääst.Dettaverrkarsomen egenjuridiskkperson
medenpolitisktillsaattdirektion.Eleverfrån VänersborgochTrollhättansökerfritttden
utbildnin
ngsvägsomeefterfrågaso
oavsettivilkeenkommundenbedrivs.

nnssedanböörjanpå200
00Ͳtaletengyymnasiesamvverkan.Dennahar
IFyrbodalskommunalförbundfin
intehafttnågonstörrrepåverkanpåutbudetuutanharvariitinriktadmotreglerför ansökningarriandra
kommun
nerochinterrkommunalaersättninga r.Ettarbetepågårföratttvidareutveecklasamverkan
inomallvuxenutbildning.

niFyrbodalssyftartill:
Gymnasiiesamverkan
x Info
ormationsöveerförandesa
amverkanso mblandann
natinnehållerinformatioonomattstu
uderapå
höggskola
x Kun
nskapsöverfö
örandesamverkanavser aktiviteterd
därämneskunskapståriccentrumtillexempel
labo
orationerellerföreläsnin
ngarinågon form.

evsamverkan
nochKompeetensutveckling.Den
UthålligsamverkanfförutsättsvilapåLärarsa mverkan,Ele
samverkkansmodellsomskallväljjasberorpå incitamentetförsamverkanochäve nvalavmålggrupp.
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Refleektionochförrslaguttifrånfföreträdarnafförsko
olan

ersombrygggamellangym
mnasiumocchhögskola/universitet
Disputerradelektore
Intressettförattinrätttadisputera
adelektorer somenlänkkmellanhögskola/univerrsitetoch
gymnasieskolaärolikaigymnasierna.Detbeedömskomm
maattökaom
mgymnasiesskolornatillfö
örs
ningavarbettstidförattsskapatidattarbetamedsamverkanssͲpedagogisk
resurserrförnedsättn
och/ellerämnesinrikktadutvecklingigymnasiiet.Dettasku
ullekunnage
etydligaundderlagförsåvväl
evarbeten,s amarbetem
medhögskola/universitet i
gymnasiekurser,inriktningpåele
andledningaavelevarbete
en,förutomhögskolornaa/universitetensegen
kunskapsförmedlingoch/ellerha
ngymnasiero
ochhögskoloor/universite
et
forskningg.Skulletydligastrukturerförsamveerkanmellan
stimulerrasådanutveeckling?

Olikasam
mverkansforrmermellangymnasieskoolorochhöggskolor/unive
ersitetsamtm
mellan
gymnasieskolorfinnssetableradeinomVänerrregionen.Därutöverfinn
nsandramoodellerattstu
udera
ochtaerrfarenhetavv.Internation
nalisering,dvvs.samverkanmellanolikkautbildninggsanordnare
e,
gymnasiumensamteellertillsamm
mansmedanndraellerme
edhögskola//universitetiiVänerregionenoch
mgeettvidg
gatperspektiivpåutbildn
ningen
dessmotsvarigheterrinomEUökar.Dettaskuulledessutom
ochäven
nökautbildn
ningsanordna
arensattrakttionskraft.

ettasammannhangäromgymnasietskostnaderbbetraktasenb
bartsom
Enviktiggfrågasomlyyftsframide
enlöpan
ndedriftkostnadellersom
menstrateggisksatsningförnäringslivsutvecklingg,attraktionsskraft
ochförkkommunenstillväxt.

Lyckadssamverkakrääverstruktur
Gymnasiiernaochhö
ögskolor/univversitetföresslåsetableraaarenorförd
dialog.Dessaaskallvara
förankraadeiberördaaskolorsledn
ning,tidför utseddaperssonerskallfiinnasochva rafinansiera
ade.De
skallutgörabasenocchdenbäran
ndestruktureenförattutvvecklasamarbetetmellaangymnasierroch
orochmellangymnasier.
högskolo

umochkomm
munledning bör,medutgångspunktfrånsinidenntitetmed
Respektiivegymnasiu
anknytningtillVänerrnellerHållb
barutvecklin gdiskuteralokalprofilerringpågymnnasiet.

Ettantallgrundförutssättningarfö
örlyckadsam
mverkanärfö
öljande:
x Gerreleverökad
demöjlighete
ertillfördjuppningarochö
ökarkvalitetenigymnas ieskolan
x Rekkryteringsasp
pektenförhö
ögskolaochggymnasietsaamtminimerringavavhoppp
x Attledningenfö
örsåvälhögsskolansomggymnasieskolanharetttyydligtintressseochengaggemang
x Båd
dehögskolan
nochgymnassietavsättertidochanvisarmedel
x Gym
mnasietanställerflerlekttorer
x Formaliserarsamverkaniavvtalmedarb etsfördelning,redovisnin
ngiverksam
mhetsplanero
och
drastyrandedokumentb
bådeigymnaasietochihö
ögskolan
and
x Etab
blerarenforrmellarenaffördialog
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x
x
x
x


Ettantalfaktoreerharvisatssigmotverka enlyckadsaamverkan,texföljande:
mötesplatser mellangymnasieskoloro
ochhögskoloorförsamarbeten.
Dettsaknasstrukturerochm
Mångaexisterandesamarbe
etenharstarrtatsavochvvilarpåeldsjjälarochstårrochfallero
oftamed
dessa.
marbeteninittierasoftastutöverbefinntligverksam
mhetellertjänstebeskrivnningutanatttextra
Sam
med
deltillförs.D
Desomfåttfinansieringhharoftastöverlevt.
Höggskolornanårinteutmed
dinformatioonomsinaerrbjudandeno
ochmångaffårdärförinttedelav
dettta.




Detärsvvårtattsetydligaeffekte
eravsamarbbetenochhureffektivadessaär.Höggskolornavill hitta
lösningarmeddelatintresseoch
hömsesidigaansvarstagaande.

Summerring:

”Enförkllaringtillden
nnaavsakna
adigymnasieeutbildningarnakanvara
aattkommuunernainteh
har
tydliggjo
ortsinegeniidentitet,visiionochfram
mtidautveckliingsͲochnärringslivsstrattegiiförhålla
andetill
Vänern.””

ocessenärde
etheltväsenntligtattkom
mmunernafö
örstförhållerrsigtillVäne
erfrågan,
Fördenfortsattapro
envalda
såattdeeverksamhettersomstyrssavdemseddankanförhållasigtillde
inriktningen/visionen
n/identiteten/strategin. FörKunskap
psförbundetärdetlikaviiktigtsomför
nalagymnasiereftersomvitillfullofiinansierasavvdem.Jämfö
örmeddenfförossnuakktuella
kommun
processeenmedgymn
nasietiförhå
ållandetilläggarstädernassidentitetso
om”musikstaad”ochsom
m
”industristad”.Harn
någonavTrollhättanoch Vänersborgenidentitettsom”Vänerrstad”ochärrberedd
att”slåsss”förden?

nensutvecklingsledare,ssomharhelaadenbredakkommunalaintresseingåångenifrågan,ärde
Kommun
sombordevarainvo
olveradeipro
ocessenpåddetstadiumssomdennubefinnersig..Förstnär
kommun
nenäröverensmedsigsjälvkansådaanasomjaggöraskillnad
d.Undertideendetfortsättaatt
arbetam
medattförtäätasamarbettetmeddelookalauniverssitetenochh
högskolorna samtattska
apa
möjligheeterförforskkarutbildadelärareattveerkaivåraskkolorochknyytasamverkaanmedlärossätena
närmaree.
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A3till”Ku
unskapsce
entrumförrVänerfråågorͲEnu
utredning påuppdraagav
BILAGA
Vänerssamarbeteet”


Sammanfatttninga
avrapp
portenForskn
ningocch
kunsskapsprroduce
enterru
untVän
nern

nsammanfattasrapporte
enForskning ochkunskap
psproducenterruntVäneern.
Ibilagan
nställningenharskrivitsa
avMarcusDrrotz,Vänerm
museetochStenͲÅkeWänngberg,Göte
eborgs
Samman
universittet.Rapporteengårattlad
ddanedhär::http://media.vaanern.org/2012/006/Forskningsrappport_juniͲ201211.pdf

Introdukktion
Forsknin
ngochkunskapsförmedlingharavbå deVästraGö
ötalandsoch
hVärmlands regionlyftsffram
somcentralafrågorfförattframggångsriktkunnnaarbetafö
örenhållbarrutvecklingiiVänerregionen.
nalaprojekte
etVänersamaarbetetärraapporten”Fo
orskningoch kunskapsͲ
Inomdetinterregion
nterruntVänern–kunskkapsunderlagginomVäneersamarbetett”ettbidrag..Idettaarbe
etehar
producen
kunskapochkunskap
psproducentter,somärvviktigaförenhållbarutve
eckling,identtifieratsutifrrånfrån
usområdenssomlyftsfram
minomVäneersamarbete
et:Kreativam
miljöerförbooende,besökareoch
femfoku
företag,SjöfarteniV
Vänerninklussiveinfrastruuktur,logistikochandraföretaginom
mmarintekn
nik,
enäringarsam
mtVänerfiskketochandra
aevnäringarr,Produktion
noch
MaritimaabesöksͲocchupplevelse
användn
ningavförnyybarenergiikustzonen,ssamtUtbildn
ning,forsknin
ngochkomppetens.

menförinveenteringenuttnyttjadesfleeradigitalad
databaserocchkontakter togsmedfle
erän100
Inomram
personerpåmuseer,,ikommune
er,inomföreeningsliv,FoU
UͲverksamhe
eter,universiitet,
nförbund,regioner,myndigheter,de partemento
ochlänsstyre
elser.Totaltiidentifierade
esmerän
kommun
1400pu
ublikationero
ochdrygt12
20nyligenavvslutadeellerrpågåendep
projektröranndeVänern2
2012.För
attsättakunskapsprroduktionenomVänerniiperspektivggjordesäven
nutblickarpååhurmanha
anterar
framföralltdennatu
urvetenskaplligakunskap sproduktionengällandeandrastora sjöarivärlde
en
(främstN
Nordamerikaa).

Deninhäämtadekunsskapenavskriftligakällorrochprojekttvisarpåenfragmentiseeradbildav
kunskapsproduktionen.Oftastre
epresenterarrenskildapro
ojektettspe
ecifiktsyfteoochhartillstordel
ettlokalttgeografiskttfokus.Även
nomdetharrproduceratsenstormängdkunskapp,somkanavvläsasi
formavskriftligakällor,ochmyccketforsknin gomVänero
områdetforttfarandepåggår,kandet
konstateerasattförm
medlingenavkunskapenäärdålig.

örutvecklinggenavenhå
ållbarVänerregion
Behovettavensamlaadstrategifö
Målsättn
ningenhärärattdrautkkonklusionerrfrånrapporten”Forskningochkunskkapsproduceenter
runtVän
nern–kunska
apsunderlag
ginomVänerrsamarbetet””förattskap
paengrund,somskalluttgöraett
underlaggienstruktu
urͲochorgan
nisationsutreedningföratttutrönahurrettsamlatuutvecklingsͲ,
forskninggsͲochkompetenscentrumskullekuunnaseut,organiserasochfinansieraas(fas2avd
det
strategisskautvecklin
ngsarbetetinomtemagruupp5inomV
Vänersamarb
betet).
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mladomVännernochdetpågår
Detsomframgåravrapportenärattdetfinnnsenheldelkunskapsam
ochharpågåttenradprojekt.Viserocksåatttdetfinnse
enlångradprivataochofffentligaaktö
örer,på
olikanivvåer,somberrörVänerfrågor.

mmedmålsä
ättningenatttfrämjaenhållbarutveckklingavVäneernskulleku
unna
Ettkunskapscentrum
knytasammanintresssenafrånde
eolikafokussgruppernao
ochandraaktörertillenhhelhetochattdetta
denvisionaavattkunnavarapredikttiv–attutlässavadsomkommerattsskeiframtide
en–för
görsmed
attkunnavaraenfakktorsomharrbetydelsefförutvecklinggen.

Förattfö
örstådettakkrävsdelsenkunskapom
mnulägesförhållanden,enkunskapoomhurutveccklingen
serut,viilkainternao
ochexternaprocessersoompåverkarutvecklingo
ochvilkasysttemförändringar
utvecklin
ngenkanled
datill.Fördettafinnsinteetillräckligkunskapidagdåkunskapeenärför
fragmen
ntiserad,oftaamedtydligsepareringm
mellansamhällsvetenskapligaochnatturvetenskapliga
aspekterr.Mycketavdenaturvetenskapligabbeskrivningarnaavmiljöfförhållandennisjönfinnssamlade
iVISSͲdaatabasenoch
hhosVänern
nsvattenvårddsförbundie
enhetlighetm
medkravfråånmiljöbalke
enoch
EU:svatttendirektiv.KontrollproggrammetPM
MK(Programm
metförMiljö
öKontroll)occhvattendire
ektivet
harmåleetattsäkersttällaengodsstatusochatttstatusenääveninteförä
ändrasnegattivt.
Kontrollp
programmettgenererard
därmedhistooriskatrende
er.Vattendirektivetdäre motärmer
punktbaseratdärmaanmäterobsservationeroochrelaterarrobservation
nermotgivnnakriterieroch
utifrånskillnaderelleerlikheteraggerarman.

mlingsmetode
erärvärdefuullamenharintesommå
ålsättningatttgeperspekktivpå
Datafråndessinsam
hursjönsmiljökomm
merattutveccklasframövver.Förattgöradettasku
ulledetkrävvasmer
mthurolikaomvärldsfakktorerföränddrasövertide
en.Det
grundlägggandekunskapomsjönsekologisam
gällerfyssiska/biologiiska/kemiska
aförändringaarsomföljerravklimatförändringar,äändradeboe
endeͲ
transporrtͲochprodu
uktionsförhållanden.Vikkommerdåin
npånödvändighetenatttsepå
samhällssutvecklingen,bådehisto
orisktochifrramtidenochdetkomme
erattpåverkkamiljönisjön.I
rapporteenharsamhäällsutvecklingentagitsuppputifrånde
eolikafokusg
gruppernainnom
Vänersamarbetet.Viiserhär,heltnaturligt,aattdetdärfin
nnsenstorg
gradavstuprrörstänkande
e–att
manfokuserarsigpååsinaintresssen.Attöverrbryggadettaagapskullekkunnavaraeenav
målsättn
ningarnaförettkomman
ndekunskapsscentrum.

nernaruntV
Vänerndelarengemensaamresurs–ssjönochderesurserden kangetillosss
Kommun
människkor,desåkalladeekosysttemtjänsternna.Dessaressursererhållss”gratis”,m enärbegrän
nsadei
någonm
mening,dåm
misshushållnin
ngkanledattillattresurssernasvärdeurholkas.Grränsenför
resursuttnyttjandetäärjustvadförvaltningen inriktaspå.D
Deirreversib
blaingreppenninaturen,ttex
byggnatiioner,gerofftastoravärd
deniformavvboendeoch
hinfrastruktur.Detärdäärförviktigta
attdessa
ingreppskerpåettssådantsättattdenegativvaeffekternaapåekosyste
emtjänstern aminimerass.

InomVänersamarbeetetsfyrafokkusområden, förutomom
mråde5Ͳforsskningochuutbildning,an
nvänds
olikasätt.Deetvillsägaatttdetfinnsm
mångaolikaeekosystemtjä
änster
Vänernsresurserpå,,igrunden,o
somsjön
nger;fisket,arkipelagen,sjöfartenocchdricksvatttenresursen..Åandrasid anåterfinnsävenett
antalanttitjänsterkoppladetillfo
okusområdennaexempelp
pådettaärsstigandevatttennivåer,
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ochinförseln
navfrämmanndearter.Uttöverdettarreglerasoch påverkas
klimatförändringeno
ekosysteemenshälsautifrånolika
aregelverkn ationelltoch
hinternationelltsamtde npolitiskaviljan
bådelokkalt,regionalltochnationellt.

nbyggdakonfflikter.Detä rväsentligtaattsynliggöradessakonfflikterföratttkunna
Härfinnssettantalin
fåtillstån
ndensundfförvaltningochfinnarati onellalösnin
ngarpåutveccklingenaveenhållbar
vänerreggion.Detärvvärtattnote
eraattdetinttebaraärmellanutnyttjjandetavekoosystemtjänsteroch
exploateerandetjänsttersomkonfflikteruppståår,utanäven
nmellanutnyttjandeavoolika
ekosysteemtjänsterochmellanolikaexploateerandesättattutnyttjam
miljön.Detärrviktigtattin
nseatt
Vänerniinteärenjun
ngfruligsjö.Ä
ÄvenomVännern,jämförrtmedmång
gaavdestoraasjöarnaivä
ärlden,
harkvarmycketavssittursprungligaekosysteem,hardenhistorisktsettvaritkraft igtpåverkad
d.

Förattfååtillståndendiskussion omhurmannskalllösaellerförståde
eolikakonfliikternamella
an
fokusgru
uppernasmåålarbeteochvisionerom
menhållbaru
utvecklingärdetnödvänndigtattiden
ntifiera
ochmotiveravilkaväärdenisjönsomärviktiggaattbevaraa.Detkanfin
nnasolikamootivförbeva
arande,
somattlångsiktigtupprätthållavviktiganaturrmiljöer,biologiskmångfald,attbibe hålla
ekosysteemtjänster,aattraktivamiljöerförrekrreationochtturismnäring
gen,kulturel laochsociala
faktorersamtdensaamhällsekono
omiskatillvääxteniregion
nen.

Likacenttraltärinflöd
detavframtidsprognoseerinomrespe
ektivefokuso
område,ochhhurdessa
framtidssprognoserkkommerimpllementerasiinomregione
ensutvecklin
ngsarbete.Beehovetavan
nalytiker
ochtvärsektoriellochämnesövergripandesttudierbehövvs.

IFigurennedanillustreerashurolikatyperavvärddeniVänernsamverkanutg
gåendeifrånttrenoder–
Ekosystem
mtjänster;Eko
osystem&Bio
odiversitet;Soocioekonomi.Blåpilarposittivpåverkanrrödanegativ.
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eradekonflik
ktområdenoochgenerellaproblem
Exempelpåidentifie
Utifråninventeringen2012identtifierasfemccentralakonfliktområden
nsettutifrånnVänerns
edantillsamm
mansmedviilkafokusområdendeär aktualiserad
deifrån.
ekosysteemhälsa.Deredovisasne
Defrågo
orsomsaknaaridentifierin
ngäridentifi eradeinomfokusområde5elleri
kunskapssammanstäällningen.


m
Taabell1:Identtifieradepotentiellakonflikktfrågorochinnomochmellaanvilkafokussområdensom
ko
onflikterkanu
uppstå(Kreativamiljöer;Sj öfart;Besöksnäring;Energi)


ekonflikterm
mellanriksinttressen
1. Hanteringgavintresse
2. Fysiskplan
neringochk
konflikteristtrandzonen
a.

Strandn
näraboende–
–tillgängligheettillstränderrför
allmänh
het–bevaran
ndevärden.
b. Denfyssiskaplaneringgen–integrerratsamhällsbyggande–
transpo
ortbehov,växtthusgaserochhmiljörisker.
c. Kostnad
dsͲochnyttoa
analyseravekkologiska
bevarandeåtgärderggenomattvikktakostnader,samtsociala
ocheko
ologiskavärde
en.
d. Ekologiiskthållbarasamhällenire lationtill
resursu
utnyttjande–födovävsanal yser.
e. Socialo
ochekologiskhållbarhetireelationtillstadsͲ och
landsbyygdsutveckling
f. Allemansrätten–turrisminomnärringslivet– ide
eella
förenin
ngar.
g. Turism–biologiskm
mångfald– slitaage,nedskräp
pning.
h. Kemipååverkanochin
ndustrin(punkktutsläpp).



Kreativam
miljöer;Besöksnäring
Kreativam
miljöer;Sjöfartt;Energi

Alla
Kreativam
miljöer;Besöksnäring
Kreativam
miljöer;Besöksnäring

3. Invasivaaartermotak
kvakultur,sjööfartochturrism
a.

Fiskodlingarochann
nanakvakulturr– riskförförroreningar
ochsprridningavsjukkdomar.
b. Sjöfart–turism–spridningavfräm
mmandearte
er.
c.

ningarochove
etandespridnning.
Utsättn

4. Ekosystem
mstjänsterͲͲResursutnyyttjandetoch
h
exploaterring.
5. Förnybarenergimotbiologiochssamhälle
a.
b.

Sjöfart;Tuurism;Kreativamiljöer

Vattenkkraft–fiskvan
ndringar,utsätttning.
Vattenrreglering–elkkraftutnyttjannde– översväm
mningsrisker
–sjöfarrt–naturvärd
denasberoenddeavfluktuationi
vattenn
nivå.

Energi;Kreeativamiljöerr

Energi;Beesöksnäring
Energi;Sjööfart;Kreativa
amiljöer
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