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In
nledning
M
Med Västra Götalandsregi
G
onens maritiima strategi som
s
utgångspunkt, och m
med fokus påå
uttveckling av Vänerregion
nen som mariitimt områdee, genomförd
des tre dialoggmöten med
uttvecklings- och
o planering
gsansvariga i kommunern
na runt Vänerrn, samt föreeträdare för
kaanalbolag ochh regionala organisatione
o
er. Utifrån deessa möten startades en aarbetsprocesss,
Väänersamarbeetet, med Fyrrbodals komm
munalförbun
nd, Skaraborg
gs kommunaalförbund,
Väästra Götalanndsregionen och Region Värmland so
om 2009 resu
ulterade i förrstudien Vänern
soom maritimt område
o
– un
nderlag till uttvecklingsstrrategi.
Väänersamarbeetet har underr 2012-2013 i samråd meed representaanter från Höögskolan Vässt,
Gööteborgs uniiversitet, Karrlstads univerrsitet, Biosfäärområde Väänerskärgårdeen med
Kiinnekulle, Västarvet
V
och Vänermuseeet tagit fram ett förslag på uppdrag occh funktion för
f
ettt kunskapsceentrum för Vänerfrågor.
V
F
Förslaget inn
nefattar även
n en behovsannalys och en
n
innventering avv utbildningsinriktningar och samverk
kansområden
n inom gymnnasieskolan.
I aarbetsgruppeen har företräädare för aktöörer som deltar i Vänersaamarbetet vaalts ut till
djupintervjuerr: de 14 komm
munerna runnt Vänern, Reegion Värmland och Vässtra
Göötalandsregionen samt Värmlands
V
muuseum, länssstyrelserna i Värmland occh Västra
Göötaland, de tre
t lärosätenaa Göteborgs uuniversitet, Högskolan
H
Väst
V och Karllstads
unniversitet, sam
mt Vänerns Vattenvårdsf
V
förbund. Desssutom har saamtal skett m
med företrädaare
föör Boverket, HavsH
och vaattenmyndigh
gheten och Naaturvårdsverrket. Sammannlagt har 39
peersoner intervvjuats och ettt samrådsmööte har hållitss i Karlstad 21
2 oktober 2 013. Remisssen
säändes ut 20 feebruari 2014
4 till 78 remisssinstanser (sse bilaga 1). Remissen ärr alltså det
saammanfattade resultatet av
a arbetsgrupppernas gemeensamma arb
bete. Det undderliggande
m
materialet kom
mmer att varaa ett viktigt bbasmaterial i en eventuelll fortsatt proccess i bildan
ndet
avv kunskapsceentrum för Vänerfrågor
V
m
med syfte att tillhandahållla samt förm
medla en samllad
kuunskapsbild ur
u ett sammaansatt hållbarrhetsperspek
ktiv med ekollogiska, ekonnomiska, socciala
occh kulturella dimensionerr. Projektet hhar medfinan
nsierats av Reegion Värmlland, Västra
Göötalandsregionen, Högsk
kolan Väst, G
Göteborgs un
niversitet, Kaarlstads univeersitet,
Biiosfärområdee Vänerskärg
gården med K
Kinnekulle, Västarvet
V
och Vänermuseeet.

Fööljande remisssinstanser har
h kommit inn med svar (se bilaga 2) på
p frågan om
m: (1)
kuunskapscentrrets uppdrag,, funktioner ooch lokaliserring, (2) förslaget att Vännersamarbeteets
styyrgrupp och de i utrednin
ngen utpekadde aktörerna ges i uppdraag att utformaa en
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organisation för ett kunskapscentrum för Vänerfrågor som är långsiktigt finansierad.
Notera att tre kommuner och en länsstyrelse inte har svarat på remissen.





Uppdrag&Funktioner
1=Ja;2=Nej
3=Ingenåsikt
4=Avstårmedverkan

Lokalisering

1=Bra/villutredamera
1=Ja;2=Nej
2=ingenåsikt
3=Ingenåsikt
3=Avstårmedverkan 4=Avstårmedverkan

Kommunalnivå
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
3
Universitetochhögskolor
GöteborgsuniversitetNaturvetenskapligafakulteten
1
HögskolanVäst
1
Karlstadsuniversitet
1
Skövdehögskolarektor
1
KulturͲochnaturarvsorganisationĞƌ 
Västarvet
1
VästsvenskaTuristrådet
1
Föreningarochnätverk
BiosfärområdetVänerskärgårdenmedKinnekulle
1
Företagarna
1
Naturskyddsföreningen(SkaraborgsochVärmland)
1
Statligamyndigheter
Boverket
3
HavͲochvattenͲmyndigheten
3
Jordbruksverket
3
Kustbevakningen
3
LänsstyrelsenVärmland
1
Myndighetenförsamhällsskyddochberedskap
3
Sjöfartsverket
3
Skogsstyrelsen
1
SverigesGeologiskaUndersökning
1
TransportStyrelsen
3
Vinnova
4
Regionalnivå
2
RegionVärmland
Västarvet
1
VästraGötalandsregionen
3
Grums
Grästorp
Götene
Hammarö
Karlstad
Lidköping
Mariestad
Mellerud
Trollhättan
Vänersborg
Åmål
SverigesKommunerochlandsting(SKL)

Fortsattaarbetet

2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2

3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
3

1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
2
1

1
3
1

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
4

1
1
2

3
1
3
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Vad säger remissvaren?
Den absoluta majoriteten av de organisationer som kommit in med svar, däribland de
berörda kommunerna, har ställt sig positiva till kunskapscentrets uppdrag och funktioner
samt att låta de utpekade aktörerna gå in i en fortsatt process. Den stora bristen under
senare år har varit parallella och delvis överlappande projekt som inte har haft kännedom
om varandra vilket medför risk för dålig samordning och resursutnyttjande. Ett center
skulle här kunna betyda mycket genom att sprida kunskap om pågående processer och på
så sätt korskoppla olika verksamheter med varandra. Genom en god överblick ser man även
inom vilka sakområden där åtgärder behöver sättas in och ett kunskapscentrum kan på så
sätt initiera processer som bedöms nödvändiga. Från regionerna poängteras även vikten av
att kommunerna spelar en väsentlig roll för att ett kunskapscentrum ska kunna vara
pådrivande för hållbar utveckling kring Vänern. Vidare lyfts det fram att
forskningssamverkan om och kring Vänern kan inledas och bedrivas effektivt utan ett
kunskapscentrum. Svaren från de olika aktörerna har oftast kompletterats med ett antal
kommentarer eller frågeställningar som man vill få belysta för att kunna ta ställning till om
man vill gå hela vägen fram till formalisering av ett kunskapscentrum. Nedan kommer en
sammanfattning av frågor och kommentarer som lyfts fram i remissvaren.
Högskolan Väst är själv beredd att avsätta resurser for eget arbete med utveckling av
centret samt att prioritera ansökningsarbete for olika typer av samverkande projekt där
syftet helt eller till del är att utveckla ny kunskap och/eller kompetens inom
kunskapscentrets intresseområde. Likaså är Västarvet berett att bidra i samarbetet framöver
med våra kompetenser inom såväl natur som kulturarv. Göteborgs universitet har, via
Naturvetenskapliga fakulteten, avsatt 1,3 miljoner kr för forskning om Vänern till
institutionen för geovetenskaper. Naturvetenskapliga fakulteten räknar detta projekt som
insatsen i ett eventuellt centrum.


Det fortsatta arbetet
Av remissvaren framgår att det finns ett klart uttalat stöd från berörda aktörer att gå vidare i
processen att skapa ett kunskapscenter för Vänerfrågor. Flertalet av de som inte har tagit
någon ställning till hur det fortsatta arbetet ska ske ställer sig positiva till förslaget och ser
ett tydligt behov, särskilt då dubbelarbete kan undvikas och en mer homogen strategi kan
utvecklas gemensamt över hela regionen. Det finns även ett uttalat behov av att formalisera
det fortsatta arbetet inom Vänersamarbetet som helhet. Följande huvudsakliga synpunkter
har framförts:
x

x
x
x

Det är viktigt att värden/värdarna för centret har ett helhetsintresse för alla typer av
Vänerfrågor (inkl t.ex. turism, sjöfart, attraktivt boende och klimat) för att få bredden
som kan bli centrets stora styrka och som är det som särskiljer dess verksamhet från
andra organisationers verksamhet när det gäller Vänern.
Några remissinstanser förutsätter att arbetet sker i dialog med länsstyrelserna och
regionerna samt att kommunernas roll tydliggörs.
En remissinstans är tveksam till att centret kan starta i januari 2015, mer troligt andra
halvan av 2015.
Det är viktigt att i det fortsatta arbetet ta hänsyn till den kritik som framförs av några
remissinstanser att identifiera och effektivisera samarbetet kring Vänerfrågor idag.

Kunskapscentrets uppdrag och funktioner
Flera remissinstanser betonar den samordnande roll som ett oberoende kunskapscentrum
skulle kunna ta på sig och då främst i den meningen att ha överblick eller samla de
processer som pågår som rör Vänerfrågor. Det finns många aktörer som arbetar med
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viktiga Vänerfrågor vilket gör det svårt att överblicka det arbete som bedrivs. För att
effektivisera resurser som satsas efterfrågas därför en organisation som behandlar frågor
som turism, transport, miljö samt forskning och utbildning.
x
x

x

x
x

Vissa remissinstanser ser det som angeläget att kunskapscentrumet blir en egen
juridisk person för att säkerställa en oberoende organisation. Andra anser att
samordning bör ske till någon av de befintliga organisationerna som finns idag.
Organisationen måste vara tydlig och ha en huvudaktör med tydlig roll och mandat.
Flera remissinstanser ser två åtskilda funktioner som kräver olika kompetenser; (1)
tillgängliggöra och förmedla kunskap och (2) initiera forskning och ge kunskapsstöd.
Viktigt är att centret är aktivt och fungerar som en katalysator för samarbetsprojekt
och samarbetsavtal. Inte att det enbart utvecklas till en stationär utställning och
hemsida där man kan hämta information som samlas in.
Hur ska kunskapcentrumet kunna uppmuntra och stödja tvärvetenskapligt samarbete
med ett holistiskt övergripande Vänerperspektiv? Ett förslag som framförs är att
omdefiniera centrumfunktionen till nätverksaktiviteter. Ett nätverk skulle ge utrymme
att såväl driva breda frågor med ett samlat grepp, som genomföra olika fördjupningar
utifrån en orts specifika förutsättningar.
Kunskapcentrumets uppdrag behöver ett klargörande hur besöksnäringen och
spridningen av geologisk information ska inkluderas, samt att arbetet i centret bör ske
proaktivt med att ta fram konsekvensanalyser för Vänern och dess intressenter.
Trollhättan stad avstår från fortsatt medverkan i bildandet av ett kunskapscentrum för
Vänerfrågor. Staden har intresse i sjöfartens och Vänerturismens utveckling och
bedömer att dessa kan utvecklas utan ett kunskapscentrum.


Kunskapscentrumets lokalisering
Det finns flera olika synsätt på lokaliseringsfrågan. Ett förslag är att göra en uppdelning av
individkompetens eller ämnesområden (forskning och kommunikation). En annan
uppdelning som lyfts fram är närheten till andra aktörer.
x

x

x

x

 



Den stora merparten av remissinstanserna ser inte lokaliseringsfrågan som den
viktigaste frågan utan för dessa är innehållet mer centralt. Centrets huvudsakliga
inriktning blir då avgörande och styrande för val av lokalisering. Flera remissinstanser
framhåller betydelsen av samverkan snarare än dragkamp när det gäller lokalisering av
ett kunskapscentrum till någon av de tre föreslagna orterna.
Organisationen måste vara tydlig och ha en huvudaktör med tydlig roll och mandat.
Flera remissinstanser ser två åtskilda funktioner som kräver olika kompetenser: (1)
tillgängliggöra och förmedla kunskap och (2) Initiera forskning och ge kunskapsstöd.
Genom att separera dessa två kan man skapa ett fysiskt synligt och digitalt
Vänercentrum kopplat till ett FOU- nätverk runt Vänern. Någon remissinstans vill inte
att ett Vänercentrum skall riskera att försvinna in i ett universitets övriga verksamhet.
När det gäller lokalisering har vissa förordat ett fysiskt huvudkontor då det finns
tveksamheter till att ha flera fysiska platser kopplade till centrumet. Med ett fåtal
anställda kan verksamheten bli splittrad. Besöksmål mm bör skötas av andra
organisationer men samverkan är förstås mycket viktigt för speciella utställningar,
debatter eller dylikt. Innebörden av mötesplats och arena måste inkluderas av
projektdrivande och katalyserande verksamhet vilket innebär stor rörlighet och
entreprenörskap. För att uppnå detta krävs minst 3 anställda som arbetar tillsammans
och inte sitter på olika kontor.
Flera remissinstanser föreslår att kunskapcentrumet skapas och lokaliseras som ett
nätverk mellan Göteborgs universitet (Mariestad), Karlstads universitet och
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x
x

Vänermuseet i Lidköping. Fördelen med Göteborgs universitet i Mariestad är närheten
till högskoleplattformen Dacapo, Västra Götalandsregionen och anknytningen till
Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg, Vänerns Vattenvårdsförbund och
Biosfärkontoret i Mariestad samt Vänermuseet. Nära samarbete och goda relationer är
en avgörande faktor för centrets framgångar. Ett annat alternativ som framförts är ett
nätverk mellan Göteborgs universitet, Karlstads universitet, SLU i Skara och
Vänermuseet.
Två remissinstanser föredrar Karlstads universitet som värd för kunskapscentrumet.
Antal och typ av lokaler som behövs bör inte låsas till att omfatta ett fysiskt
huvudkontor samt en/flera noder, men det är viktigt att initialt koncentrera det till ett
huvudkontor.

Kunskapscentrets finansiering
Av remissvaren framgår att majoriteten av remissinstanserna som vill gå vidare i processen
anser att det behövs någon form av långsiktig grundfinansiering for uppbyggnad och drift.
x

x
x

Flera remissinstanser anser att det är rimligt att finansiering sker i olika omfattningar
av regionerna, de 14 kommunerna (inkl. Trollhättan), samt universitet och högskolor.
Övrig finansiering kan ske från andra intressenter kring Vänern. Kommunernas del
bör förslagsvis baseras på invånarantal eller kommunstorlek. Kommunal och regional
finansiering är av stor vikt då det visar på engagemang, behov och långsiktighet.
En remissinstans anser att verksamheten behöver en offentlig finansiering för den fasta
verksamheten och att statliga medel och EU-medel är en förutsättning för att driva
olika projekt.
Det framförs också vikten av att kunskapscentret styrs utifrån vetenskapliga grunder
och därmed kan agera självständigt och oberoende. Finansiärernas möjlighet att styra
verksamheten och eventuell forskning bör därför begränsas.



De som svarat men inte tagit ställning
Det stora flertalet av de remissinstanser, främst myndigheter, som lämnat svar men inte
tagit ställning i remissfrågorna är positiva till att ett kunskapscentrum för Vänerfrågor
upprättas och anser att det finns ett behov att förmedla en samlad och tvärvetenskaplig
kunskapsbild inom området.
Havs- och vattenmyndigheten - HaV
HaV samverkar med olika forskningsfinansiärer för att belysa viktiga frågor där
kunskapsunderlag saknas. Vid analys av de kunskapsbehov som finns och prioritering
kring vilka behov myndigheten ska lyfta kan kunskapscentrumet bli en av aktörerna som
myndigheten samverkar med. Vidare har myndigheten ansvar för nationella program för
miljöövervakning, dricksvattenskydd, tillsynsfrågor kring reglering och vattenuttag, fiske
mm. Även här kan kunskapscentret bli en av aktörerna vid samverkan inför revidering av
program samt spridning av resultat från miljöövervakning och forskning. Myndigheten
kommer i möjligaste mån stötta och vägleda även i dessa områden.
Jordbruksverket
Mot bakgrund av Jordbruksverkets arbete med näringsutveckling anser det att
kunskapscentret bör ha ett större fokus på kunskapsförmedling till etablerade och blivande
entreprenörer inom Vänerområdet.
Västra Götalandsregionen
En viktig erfarenhet inom Vänersamarbetet är den avgörande roll som kommunerna har för
en positiv utvecklingsdynamik kring Vänern. Den enda institution som är dedikerad till
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Väänerns kunskkapsfrågor id
dag är Vänerrmuseet med Lidköpings kommun som
m huvudman
n.
Väästra Götalanndsregionenss bedömningg är att det fin
nns ett behov
v av mer kunnskap om
Väänern. Stora behov finns rörande vilkka effekter kllimatförändringarna får ppå Vänern occh
deess omgivninngar t.ex. natur, miljö, sam
mhällsbyggn
nad, näringsliiv och boendde.
Koommunerna spelar här en
n väsentlig rooll för att ett kunskapscen
ntrum ska kuunna vara
påådrivande förr hållbar utveeckling kringg Vänern. Fo
orskningssam
mverkan om ooch kring
Väänern kan innledas och beedrivas effekttivt utan ett kunskapscen
k
ntrum.

Reegion Värmlland
Reegionen anseer att det är bra
b med ett saamlat grepp om kunskap kring Vänerrn men att deet
viiktigt att noteera att det red
dan idag finnns möjligheteer att inleda forskningsf
ooch
prrojektsamarbbete kring Väänerfrågor m
mellan kunskaapsaktörer. I takt med att aktörerna viisar
påå både kunskkapsbehov occh samarbetssmöjligheter genom pågående aktiv foorsknings- occh
kuunskaps samvverkan kan eventuella
e
finnansiärer och
h huvudmän av ett kunskkapscentrum ta
stäällning om det
d eventuellaa behovet avv att ett mer formaliserat
f
och
o institutioonellt samarb
bete.
M
Mot denna bakkgrund anserr Region Värrmland att deet är det för tidigt
t
att uttal
ala sig om
lokalisering tilll en fysisk plats,
p
finansieering och beh
hov av att by
ygga strukturrer i detta skeede.
Viidare anser Region
R
Värm
mland att det är av största betydelse attt kommunerrna kring Vän
nern
akktivt involverras i utveckliingen av Vännerområdet och
o inkluderaas i dialogernna om
kuunskapsuppbbyggnad och forskning krring och om Vänern.
V
Reg
gion Värmlannd anser att
föörslaget om att
a ge Vänersamarbetet sty
tyrgrupp och de utpekadee aktörerna i uppdrag att
uttforma en orgganisation fö
ör kunskapsceentret bör av
vvaktas mot bakgrund
b
av den pågåend
de
diiskussionen som
s
nu förs om
o hur Väneersamarbetet ska drivas vidare.
v

M
Marcus Drotz
Foorskning, utbbildning och kompetens
Väänersamarbeetet
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Bilaga 1
Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor:
Kommunal nivå
Grums
Grästorp
Götene
Hammarö
Karlstad
Lidköping
Mariestad
Mellerud
Trollhättan
Vänersborg
Åmål
Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
Universitet och högskolor
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Skövde högskola rektor
Kultur- och naturarvs-organisationer
Västarvet
Västsvenska Turistrådet
Föreningar och nätverk
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Företagarna
Naturskyddsföreningen (Skaraborgs och Värmland)
Statliga myndigheter
Boverket
Hav- och vatten-myndigheten
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Länsstyrelsen Värmland
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Sveriges Geologiska Undersökning
Transport Styrelsen
Vinnova
Regional nivå
Region Värmland
Västarvet
Västra Götalandsregionen
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KONTOR/NÄMND

2014-04-16

Dnr 2014-52

ENHET / AVDELNING
Peter Doverholt, Utvecklingsledare - näringsliv
054-515218
peter.doverholt@hammaro.se

Yttrande över förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor

Bakgrund
Inom Vänersamarbetet har flera ingående aktörer framfört att de vill utnyttja Vänerns
utvecklingspotenitial som sötvattenresurs, sjötransportled, turismdestination och
boendemiljö på ett bättre sätt än nu.
De betonar vikten av att ett ökat nyttjande sker på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt hållbart sätt. En gemensam satsning på ett kunskapscentrum för Vänerfrågor med
fokus på kunskapsuppbyggnad och forskning i samverkan med markägare, resursnyttjare och
beslutsfattare, skulle kunna fungera som arena och pådrivare för att nå en hållbar förvaltning
av Vänerregionen.
Förslaget
Förslaget innefattar 3 delar som kommunen förväntas ta ställning till.
1. Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering.
2. Organisation.
3. Finansiering.
Uppdrag, funktioner och lokalisering
Förslaget kan sammanfattas som att uppdraget är: att samla in, tillgängliggöra och förmedla
kunskap och forskning om Vänern, att initiera och stimulera till forskning och
kunskapsproduktion om Vänern, att främja samverkan mellan olika aktörer, att synliggöra
och belysa Vänerfrågor, samt att stärka medborgarnas engagemang för Vänern samt att ge
kunskapsstöd till medverkande aktörer i remiss- och utredningsarbeten.
Vidare så föreslås att man ska ha funktioner som en digital plattform med en samlad
information om Vänern och aktörer som arbetar med Vänerfrågor, skapa mötesplatser och
arenor för kunskapsöverföring samt dialog, debatt och samverkan.
Förslaget redogör för 3 tänkbara aktörer som värdar för Kunskapscentrum. Karlstads
universitet, Göteborgs universitet i Mariestad samt Vänermuseet i Lidköping.
Organisation
Utredningen ser ett behov av att inrätta 2-3 heltidstjänster. Den beräknade kostnaden vid full
drift är cirka 4 miljoner kronor per år.
Finansiering
Den huvudsakliga finansieringen föreslås ske från de bägge regionerna, 14 kommuner samt
universitet och högskolor.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se
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Kommunens ställningstagande om förslaget
Hammarö kommun är positiv till förslaget att skapa ett Kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Vårt ställningstagande är följande i de 3 delar som presenterats.
1. Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering.
Hammarö kommun anser att förslaget till uppdrag och funktioner i stort är bra.
Däremot behöver Kunskapscentrum en organisation som har fler uppgifter. Vi bör inte skapa
en organisation till utan samordning bör ske till någon av dem som finns.
Kommunen förordar Karlstads universitet som värd för Kunskapscentrum.
2. Organisation.
Hammarö kommun anser att förslaget till organisation är bra.
3. Finansiering
Hammarö kommun anser, då uppdraget i huvudsak innefattar frågor som information,
kunskapsförmedling och forskning, att den huvudsakliga finansieringen bör ske av de bägge
regionerna Västra Götaland och Värmland. Övrig finansiering från kommuner och övriga
intressenter kring Vänern.
Hammarö kommun tar ställning till sin del av finansieringen efter att slutgiltigt förslag till
uppdrag, funktioner, lokalisering och organisation presenterats.

Peter Doverholt
Utvecklingsledare – näringsliv

HAMMARÖ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Förslag till kunskapscentrum för Vänerfrågor svar på remiss
Bakgrund
Inom Vänersamarbetet har flera ingående aktörer framfört att de
vill utnyttja Vänerns utvecklingspotential som sötvattenresurs,
sjötransportled, turismdestination och boendemiljö på ett bättre
sätt än nu. De betonar vikten av att ett ökat nyttjande sker på ett
ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.
Ett förslag till gemensam satsning på ett kunskapscentrum för
Vänerfrågor har utarbetats och Hammarö har fått möjlighet att yttra
sig över förslaget. Fokus läggs på kunskapsuppbyggnad och
forskning i samverkan med markägare, resursnyttjare och
beslutsfattare, och centrat ska kunna fungera som arena och
pådrivare för att nå en hållbar förvaltning av Vänerregionen.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande, den 16 april
2014
Vänersamarbetet – Förslag till kunskapscentrum, den 20 februari
2014
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner yttrandet i vilket
Hammarö kommun ställer sig positiv till förslaget att skapa ett
kunskapscentrum för Vänerfrågor. Hammarö kommun tar ställning
till sin del av finansieringen efter att slutgiltigt förslag till uppdrag,
funktioner, lokalisering och organisation presenterats.
________
Sändlista
Peter Doverholt, utvecklingsledare
Vänersamarbetet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Remissvar 2014-05-28
Gunnar Hellerström, 054-5401033
gunnar.hellerstrom@karlstad.se

Remissvar på förslag till Kunskapscentrum för
Vänerfrågor
Dnr KS-2014-129

Dpl 01

Remissvar

Karlstads Kommuns ställningstagande är följande i de 3 delar remissen avser:
1. Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering.
Karlstads Kommun anser att förslaget till uppdrag och funktioner för
Kunskapcentrum i stort är bra.
Karlstads Kommun förordar Karlstads universitet som värd för Kunskapscentrum.
2. Organisation.
Karlstads Kommun ställer sig bakom förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och
de i utredningen utpekade aktörerna ges i uppdrag att utforma ett
organisationsförslag.
Mängden Väner-, vatten- och skärgårdsrelaterade frågor ökar och behovet av en
aktör för samordning av frågor och hantering av kanslifunktioner ökar därmed.
Karlstads Kommuns hållning är att det inte bör skapas ännu en organisation utan
samordning skall ske med någon av dem som redan hanterar övergripande
vänerfrågor. I förlängningen anser Karlstads Kommun att frågor rörande
utvecklingen av Vänern bör samordnas i färre organisationer än vad som är fallet i
nuläget.

Postadress: Kommunledningskontoret, 65184 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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3. Finansiering
Karlstads kommun anser, då uppdraget i huvudsak innefattar frågor som
information, kunskapsförmedling och forskning, att den huvudsakliga
finansieringen bör ske av de bägge regionerna Västra Götaland och Värmland.
Övrig finansiering från kommuner och övriga intressenter kring Vänern.
Karlstads kommun tar ställning till sin del av finansieringen efter att slutgiltigt
förslag till uppdrag, funktioner, lokalisering och organisation presenterats.

Per-Samuel Nisser
Kommunstyrelsens ordförande

Anna Sandborgh
Kommundirektör
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Remiss - Förslag till Kunskapscentrum för
Vänerfrågor
Dnr KS-2014-129
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns och översänds till
Vänersamarbetet som Karlstads kommuns svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet

Inom Vänersamarbetet har flera aktörer framfört att de vill utnyttja Vänerns
utvecklingspotential som sötvattenresurs, sjötransportled, turismdestination och
boendemiljö på ett bättre sätt än nu. De betonar vikten av att ett ökat nyttjande sker
på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt. Ett förslag till
gemensam satsning på ett kunskapscentrum för Vänerfrågor har utarbetats och
Karlstads Kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Fokus läggs på
kunskapsuppbyggnad och forskning i samverkan med markägare, resursnyttjare
och beslutsfattare, och centrat ska kunna fungera som arena och pådrivare för att nå
en hållbar förvaltning av Vänerregionen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 28 maj 2014.
Kommunledningskontoret tjänsteyttrande den 28 maj 2014.
Kommunledningskontorets förslag till remissvar den 28 maj 2014.
Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor den 20 februari 2014.
Yrkanden

Per-Samuel Nisser (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Vänersamarbetet, Dirk Harmsen
Vänermuseet, Marcus Drotz
Vänermuseet, Björn Ohlsson
______

Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Kunskapscentrum för Vänerfrågor
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka remissvar angående kunskapscentrum för
Vänerfrågor.
ÄRENDEBESKRIVNING
Remiss angående kunskapscentrum för Vänerfrågor, uppdrag, funktioner och lokalisering.

Bakgrund
På uppdrag av Vänersamarbetet har en utredning gjorts angående att skapa ett kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Utredningen visar att det finns ett stort behov av ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Uppdraget för ett sådans centrum formuleras i utredningen i fem punkter:
1. Att samla in, tillgängliggöra och förmedla kunskap och forskning om Vänern
2. Att initiera och stimulera till forskning och kunskapsproduktion om Vänern
3. Att främja samverkan mellan olika aktörer t ex kommuner, kunskapsproducenter,
ideella organisationer och näringsliv, med intresse för Vänern
4. Att synliggöra och belysa aktuella Vänerfrågor, samt stärka medborgarnas engagemang för Vänern
5. Att ge kunskapsstöd till medverkande aktörer i remiss- och utredningsarbeten

Remissvar från Lidköpings kommun
Vi instämmer i förslaget att det finns ett stort behov av ett kunskapscentrum för Vänerfrågor
som både har till uppgift att tillhandahålla men också att förmedla kunskap om Vänern. Vi
instämmer också i förslaget att det ska finnas en fysisk plats men med en digital plattform
med lättåtkomlig information. Det finns också behov av mötesplatser för förmedling av resultat, utställningar och dialog kring Vänerfrågor för både kommuner, regioner och intresseorganisationer. När det gäller kontaktnät med forskare så kan LTSER-arbetet (Long Term
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Social and Ecological Research) vara viktigt att knyta an till. Här finns också möjlighet att
utveckla det internationella kontaktnätet. För utbildningssektorn skulle ett kunskapscentra
vara en resurs. Vattenfrågan blir allt viktigare globalt sett och kunskapen om vattnet som
resurs och hot behöver öka.
Vi instämmer i förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekade aktörerna ges i uppdrag att utforma en organisation för Vänerfrågorna som identifierar de olika
målgrupperna och är långsiktigt finansierad. Vi ser dock att organisationen måste vara tydlig
och ha en huvudaktör med tydlig roll och mandat.
Vi ser två tydligt åtskilda delar som kräver olika kompetenser:
1. Tillgängliggöra och förmedla kunskap enligt punkt 1, 3, 4 i uppdraget
2. Initiera forskning och ge kunskapsstöd enligt punkt 2 och 5 i uppdraget
Genom att separera dessa två så kan man skapa ett fysiskt synligt och digitalt Vänercentrum
kopplat till ett FOU- nätverk runt Vänern. Vi vill inte att ett Vänercentrum skall riskera att
försvinna in i ett universitets övriga verksamhet.
Vi ser en placering av Vänercentrum på Vänermuseet som lämpligt för den utåtriktade verksamheten det vill säga punkt 1, 3 och 4 i uppdraget. Detta passar ihop med det uppdrag som
Vänermuseet redan har att verka som kommunikationscentrum och mötesplats. Vi ser de tre
universiteten/högskolorna som mycket lämpliga för kunskapsuppbyggnadsdelen enligt punkt
2 och 5 i uppdraget. Det innebär ett utåtriktat Vänercentrum med tre kunskapsnoder. Uppdragsbeskrivningen är viktig till den verksamhet som ska bedrivas i Vänercentrum och i
kunskapsnoderna.
Genom att göra alla tre universiteten/högskolorna som likvärdiga kunskapsnoder så skapas
ett jämbördigt samarbete mellan dem och att alla är dockade in mot den utåtriktade verksamheten i Vänercentrum. Självklart kommer de tre universiteten/högskolorna att ha ett lokalt informations- och kunskapsspridningsansvar och detta kan stöttas och koordineras av
Vänercentrum


Karlstads
universitet









Högskolan i
Väst

Vänercentrum
på Vänermuseet

Göteborgs
universitet i
Mariestad
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Med detta som utgångspunkt kan Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen
utpekade aktörerna forma organisationen och den långsiktiga finansieringen. Vi ser
att verksamheten behöver en offentlig finansiering och att det är rimligt att medel
kommer från regionen och kommuner för den fasta verksamheten och att statliga
medel och EU-medel är en förutsättning för att driva olika projekt.
Beslutsexpediering
Monika Andersson kommunledningskontoret
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Arbetsutskottets besl ut
I(omrlurnsryrclscr-rs arbctsutskort bcslutar att liimna fciljar-rde sl,npunktcr
I(un skapsccntrLlm for Viinerfr:igor:
Ko nt nt

r.r

tt

tt

pi

forslaget till

tt.r lj t's rqi p a il da appli il/ n i qg

N{aricstads kornnrun iir r:r1'ckct posiuv till initiarivcn [<jr am stiir:ka Vrincrns positron inom
<;lilia pclspchtjr'. Vi rir s:irsl<ilt glada fiir clc ar-nbirioncl' sorrr rcclovias kring ait samla, fdrstiir:ka och frir:rncdla l<ttnsliapcn kring Viincrn. N{aricstacls komr:rlrn vill genom dctta ytt-

raudcr fi'aurfiira att liotnmttttctt vill och ar bcrcdda att clclta och biclra i clctta arbctc i iamplig
ornfattning.

;\rbcfct mcd att stzilka hunskapcn knng \/iincr:n ltggcr viil i linjc nrccl kommuncns Vi.sion
2030' I clcuna har vi fort-ntrlcrat att vi vill r-rn,ccklas till cn stolt sj6stad rnc<J ctt rikt skargrirclsliv rich att i'i rillsarntnans urcd t-iNtiSCC) vill r.rrvcckla biosfiirsgmridct Vinerskiirgrirdqrr rrrccl Iiinnckr"rllc till ctt inrcrnarioncllt rnodcll<>rnridc frir hitllbar utvcckling. \ri viil lvcn
fiirbzittra viir:a nrijilighctcr atf vara viird fijr olika firpcr av rlijtcrr ech iltc ,rur"i att vi vill
un'ccklas till art bli cn lcdanclc alcijrcr inorn urbildnins och kr-rnskap rnccl koppling ulJ hantvc,rk ocl-r hiillbar:lrct.
Nlaricstad och N{aricsracls kot:rtrrurr har iivcn cn gocl och liing crfarcnhet av samarbete med
olil<a partcr solrr gcnorn zircn och pri olika satt biclragir dll kunskapsspnclningcn av Vinern.

\' / / ru r d c ii rc r' .r?

c

t'iI i k

e fiui.qe.t t ii Ih i
.
ryu

r

Itcmissinstanscln,r fiin,;.intas ra sarskild stallning till friljarrdc friigor::
1

.

I(ur:n^l<ap sccrt

rrlllrcfs

r-rpp

drag, ftrn k fi<-lncr och lokalis^cdng

Nlaricstacls komrnttrr scr ctr stol't bchov och viitdc av ctt ccntrLllrr sorn sarnlar och ullgzingliggiir olika q,pcr av kutr"^kap mccl k<;ppling ull Viincrn. \zi st;illcr oss^ p(t-itir,a tiU utreAru;gcns f<ilslag till kurnskapsccntrurncts <ivcrtripauclc r.rppdrag, r.rppgiftcr och innehill.

Vi auscr, r likhct mccl r.ttrcdningcrr, att ctt kunskapsccl-ttl Lur fiirVlincrfrrigor mcd for<iel kan
hn flcra "i1{1q55s1'". N'ladcrstacls k<>rnr.rrurr vill gcnon-r clctta rcmissvar framhllla ett stort inrrcssc ,r\r att cr-r av kunskapsccnrrllmct"^ loka]iscringar blir i lr{aric"^tad.
lrlaricsracl har cr-r larrg historia kring arr \/ilra brscn f<ir oliha tvpcr av frrigor rncd koppling rill
Viinclr-t. Iclag hrr cxcmpclvis Liinssqrrclscn V;.isrrrr (l ii ta la ncls I iin, \/ iin crn s vattcnvirrds fcirLr r"rncl,'l'iclans vaf tcnv lircls [<i r:l: r-rrr cl nr. fl . crab Icrac]c vcrksarrrhctcr
i N{adcstad. I:,n placcring av
crl kunskrps^ccnrrLlrn i l\{aric.stad skr.rllc ha myckct g<;da fi)rr-rrs^?irtningar frir art skapa synergicffcktcr och vissa skalfijrdclar sc>nr vi tror skullc pztvcrka bttdc irrtrcssc och kunskapsutvccklir-rgcn kr:ing Viincnr pi ur positivr siitt.
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l)cn 6'dljsltstc kunskapsl>iirarcn j I\{ar:icstad :ir iclag Lrran nrckan Gdreborgs universirer

som,

via Narun'ctcrishapliga fakurltctcn/lrrstituti<>ncrr [<jr kr.rlnr6,ircl, hnns ctabletad i cenftala
utbildningslol<alcr och anliiqgrringar fcjr sziyal urtbildnilg s6rn fc>.-skning i sfaden. Samarbctet
mcllan ()titcbc>rgs univcrsitct och N{ar:icstads komnrun iir vrilctablcratlch prcivat. pi senare
tid l-rar: samarbctcl pir ctt rydligarc siitt strukturcrats via <Icn siitskilcla univerlsitets- och hogskolcplarrfr)rl-I-rcn I)acapo l{aricsrrcl. (lcnom dctta rrr lvfaricstads kommun ctt
rydligt ste[
rxot att urrjl<a anfalcr r-rtbildnings- och forskningsmdjlig)rctcr i lVlar.icsracl.

l)acapo Nlaricstacl h:rr i uppdtail att bcdriva em akrivt uhrccklingsarbuc mcd hrigskolor,
univcrsitct och l,rkc.hligskcllor som utbilclninssanorclnarc fijr nit k,ryta flcr utbrliningar pi
htigsholcnivii till Nlaricstad. Irrom ran-lcn firr plattformcns uppcirag ligger iivcn att, mecl
I)acapr> soru \rarLllrlritkc, skapa cn kiirna av cftcrtraktaclc och li.,atir.trietraclc utbrldningar
nrccl ir:rikrning mr>r hanrvcrl<, hillbar:hcr samt frigor sor:: iir kopplaclc rill for"^kning.r.h
,,t-

vccklir-rg in<;m bios t?irs<lnrriirlct.

LINIiSCO Lrtsiiq rir 2010 Iliosftirs<>r:rriclct l/iittor.rktirltjrulttt ucd Kirnckr.rlh.Iliosfiirsornridct
ot:rfattar l<<ltntt:r.tttcrna N{aricstird, (}<itcnc och J,iclki)ping och clcss syftc:ir bla.d annat att
vaf,l crt tn<>dcll<>trridc fiir hzlllbal uh,ccklirrg. Irltt on"rrlldc sorn anclra ska inspireras av i sitt
cgct arl-:ctc flijr cn gocl utvcckling.

I

uppdrag inser at fr.rirnja hillbar: utr.eckiing pi iokala vill_
undcriiitta clcm<:nsrradonspr,rlciit, forskning, utllildninQ, s,tn"It Lltvcckla intcrnati<>nclla och nationclla sarnzrrbctsr>mridcn, Ii.anslict samordnas i dct s'k. bi<>sfirskt>ntotct sc>rrr iivcrr ans\rarar for aclministratiorrcn kring ctt Ii'iskeomrridc fcir \/iincr:n (lrO(;).
l.'titrttr'.rkiir.gi)rrlctt.r atetl KinrtckLtl/r,.r

hr>r, bcvara llrnclskap, cltt>s1'stctl och arrcr,

I.oltalr i N{aricstad kan hi)gskolcplattfonncn I)acapo N,laricstad crbjuda kunskapscenrrumet
qoda Fi;rutsiffninEar fiir cm vcfcnskapligt arbctc
llcnorn c]cn infrastmkrur som t yggt rrpp
tillsarnrnans rnccl (lotcbr>rgs ttnivcrsitct. l)iskussion piigir med andra liirosiitcn "iorrt samvc!kan pri plats i NIaricstacl.

l)lartformcn crl>itrdcr clcn infrastrukh.rr.som l<olnrncr att l<riivas i form av undcrvisningslokaIcr: tilltzillisa rivcrnartningsmoylighctcr: fiir univcrsitus pcrsonal 9cl'r srsclentcr sarnt behov
av
tcknisk uffLlsning ([,:iclc land och sji)bascrar). I)cn liornn-nrnala forankr:ingcn kan iiyen stodja
l<unskapscctttrlrlttct giillandc f<inncdlir-rg av kr>ntaktcr mccl dct lokala nlirings- och foreningslivct s<;t'n cn rcsttrs fiir dcss bchov och skapa griinscivcrsliridandc Iingsiktiga projckt och
cl;rr sarnhrillc och univcrsitct kan mriras.
^rcnor
Niira samarltcrc och goda rclaric>ncr iir cn avgorancic firktor [rir: I(r.rnskapsccntrats [ramuingar. N{aricst;rcl rir lokaliscracl rncllan (}<itcbr>rg, Iiarlsrrd, SI"tl i Skara och Viilcrmuseet i
I.idkirping c>ch kan fungcra sorr cn vil<tig rrocl.
.'\rbctct trrcd att satrrordna och stiirka kunskapcrna krinQ Viincrn iir intc nya i N{aricstad, 'Iaril
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aft utf<lrrna <lrganisati<ln fiir kr,rnskapsccntrulnct.

Iiinansicring av kunskzrpsccr.lrrLlmcf

lrrir:slag

till finansicringsrnodcll

fzir utrcclas i dct fortsatta arbctct.

Pri.cipicllt

kr>mmun p<:sitivt pzi crt siiviil l<>kalt sorn rcgionalt engarenrar-rg kring detta.

ser N{ariestads

Bakgrund

I)cr s.k' \/iirrcrsan'rnrbctct iir satrrordnings<>rgan fijr olika samvcrkans- och urvccklingsfriigor
rncd koppling rill sji>n Vanctn. Viistra Gotalancl.srcgior-rcn, l{sgion Viirrnland, kommunerna
l:unt Viincrrr tjlisanrmans mcd nnivcrsirct, f<irctag, iclcclla fdrcningar har inom ramcn for
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Handläggning
Direkttelefon
E-post
Datum
Dnr

Håkan Falck
0520-49 79 65
hakan.falck@trollhattan.se
2014-04-24
2014/139 106

Vänersamarbetet

Remiss angående förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Vänersamarbetet har remitterat en förfrågan om intresse för ett fortsatt utredningsuppdrag i syfte att skapa ett Kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Trollhättans Stad lämnar följande svar på remissen:
Trollhättan Stad avstår från fortsatt medverkan i bildandet av ett Kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Skälet till ställningstagandet är att Trollhättan är en perifer Vänerkommun. Staden har valt att lämna det samarbete som är etablerat mellan Vänerkommunerna kring frågan om sjöns reglering då kommunen saknar Vänerkust och inte
påverkas avnivåfrågorna.
Staden har förvisso intresse i sjöfarten och Vänerturismens utveckling då den
hänger ihop med båtturism osv. Bedömningen är att de frågorna kan utvecklas
gemensamt även utan ett kunskapscentrum. Om Vänerkustkommunerna tillsammans med regionerna väljer att gå vidare i utredningen om att skapa ett
kunskapscentrum för Vänerfrågor stödjer staden ett sådant ställningstagande.

Paul Åkerlund
Kommunstyrelsen ordförande

Annika Wennerblom
Stadsdirektör

Kommunstyrelsens förvaltning/Kontoret för Hållbart samhälle

_______________________________________________________________
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Dnr KS 2014/84

Yttrande över förslag att inrätta kunskapscentrum för
Vänerfrågor
Ärendebeskrivning
Vänersamarbetet har i samråd med representanter för Högskolan Väst, Göteborgs
universitet, Karlstads universitet, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle,
Västarvet och Vänermuseet tagit fram ett förslag på uppdrag, funktion och lokalisering
av ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Förslaget innefattar även en behovsanalys.
Förslaget har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande ibland annat följande
hänseenden
1. kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering
2. förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekade aktörerna ges
i uppdrag att utforma en organisation för ett kunskapscentrum för Vänerfrågor som
är långsiktigt finansierad
3. hur kunskapscentrumet ska finansieras
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-04-24 redovisat förslagen och
kommenterat dessa. Slutligen har gjorts en bedömning av uppdraget, funktion,
lokalisering, utformning av organisation samt finansiering.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Utvecklingskontorets tjänsteutlåtande 2014-04-24,
bilaga 8, och översänder detsamma som svar till Vänersamarbetet.
Kommunstyrelsen påpekar vikten av en tydlig samordning kring alla intressenter i
Vänerfrågor.
__________
Bilaga

Bilaga 8

Utvecklingskontorets tjänsteutlåtande 2014-04-24

Protokollsutdrag:

Vänersamarbetet





Naturvetenskapliga fakultetskansliet
Marie Emanuelsson, forskningsrådgivare

YTTRANDE
2014-05-06 dnr VR 2014/21
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Vänersamarbetet – Forskning och utbildning
c/o Marcus Drotz
Vänermuseet, Lidköping

Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Den naturvetenskapliga fakulteten har för Göteborgs universitets räkning fått i uppdrag att
svara på rubricerad remiss. Göteborgs universitets yttrande koncentrerar sig på de tre frågor
som pekats ut i remissen:
x Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering.
x Förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekande aktörerna
ges i uppdrag att utforma en organisation för ett kunskapscentrum för Vänerfrågor
som är långsiktigt finansierad.
x Hur kunskapscentrumets skall finansieras.
Sammanfattning
Göteborgs universitet
x Ser positivt på förslaget till ett kunskapscentrum för Vänerfrågor.
x Föreslår att lokaliseringen löses som ett nätverk mellan Göteborgs universitet (Mariestad), Karlstads universitet och Vänermuseet i Lidköping.
Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering
Göteborgs universitet är positivt till förslaget till ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Ett
sådant centrum är viktigt som en knutpunkt för kommunikation med och samarbete mellan olika aktörer. På så sätt kan det bidra till att identifiera viktiga forskningsproblem och
verka för att kunskap kommuniceras och nyttiggörs. Genom att koppla samman forskare
vid lärosätena i regionen och samhällsaktörer förbättras också möjligheterna att söka medel hos finansiärer, som kräver tydligt mervärde för samhället.
Göteborgs universitet vill framhålla betydelsen av samverkan snarare än dragkamp när det
gäller lokalisering av ett kunskapscentrum till någon av de tre föreslagna orterna. Vi menar
att det kan finnas fördelar att låta ett kunskapscentrum för Vänerfrågor, verka i ett nätverk
bestående av Göteborgs universitet (Mariestad), Karlstads universitet och Vänermuseet i
Lidköping. På så sätt tydliggörs också betydelsen av att arbeta med ett helt Vänerperspektiv.

Naturvetenskapliga fakulteten
Guldhedsgatan 5A, Box 460, SE 405 30 Göteborg
031 786 00 00, 031 786 48 39 (fax)
www.science.gu.se

2/2

Ett sådant nätverk skulle ge utrymme att såväl driva breda frågor med ett samlat grepp, som
genomföra olika fördjupningar utifrån ortsspecifika förutsättningar.
Vi vill samtidigt föra fram att erfarenheter från bland Havsmiljöinstitutet visar på ett stort
behov av kunskapsintegrering och kunskapsutbyte, men att svårigheterna med att utveckla
det samarbete som krävs inte ska underskattas. Utifrån remissrapporten finns frågetecken om
hur ett centrum av detta slag ska hantera svårigheterna och kunna befrämja tvärvetenskapligt
samarbete, men genom att omdefiniera centrumfunktionen till nätverksaktiviteter kan sannolikt en del av dessa svårigheter lättare identifieras och ges möjlighet till lösningsinriktad hantering. Det är väldigt viktigt att samarbetet kring Vänerfrågor som ska drivas av, förslagsvis,
de tre centrumdelarna i nätverket utgår från breda tvärvetenskapliga frågeställningar som
innefattar samhällsvetenskap, humaniora, konst och naturvetenskap.
Uppdrag till Vänersamarbetets styrgrupp och utpekande aktörer att utforma en organisation
Göteborgs universitet anser det mycket angeläget att beslut fattas om fortsatt planering av ett
kunskapscentrum, och i det sammanhanget ber vi Vänersamarbetet återkomma med en formell förfrågan om att utse en representant för Göteborgs universitet.
Kunskapscentrumets finansering
Göteborgs universitet har en omfattande verksamhet i Mariestad. Där bedriver institutionen för kulturvård forskning och utbildning inom bygghantverk, trädgårdshantverk och
landskapsvård.
Nyligen har Göteborgs universitet, via Naturvetenskapliga fakulteten, avsatt 1,3 miljoner
kr för forskning om Vänern till institutionen för geovetenskaper. Projektet Vänern@GEO
pågår primärt under 2014 och 2015 med ambitionen att bygga upp hållbar forskning kring
Vänern som attraherar extern finansiering. Projektet spänner ifrån grundvetenskapliga till
ingenjörgeologiska frågeställningar med möjlighet till tillämpning. I detta sammanhang
har också ett nära samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) stor betydelse; samarbetet inkluderar tillgång till data och material. Vänern@GEO kommer att
utvärderas under hösten 2015. Naturvetenskapliga fakulteten räknar detta projekt som
insatsen i ett eventuellt centrum. Innan utvärderingen av projektet har genomförts ämnar
fakulteten inte ta ställning till ytterligare finansering.
Göteborgs universitet har inte några synpunkter på andra aktörers finansering av ett eventuellt kunskapscentrum.

Enligt uppdrag,
Marie Emanuelsson
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Vänersamarbetet – Forskkning och utbiildning
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Ett sådant nätverk skulle ge utrymme att såväl driva breda frågor med ett samlat grepp, som
genomföra olika fördjupningar utifrån ortsspecifika förutsättningar.
Vi vill samtidigt föra fram att erfarenheter från bland Havsmiljöinstitutet visar på ett stort
behov av kunskapsintegrering och kunskapsutbyte, men att svårigheterna med att utveckla
det samarbete som krävs inte ska underskattas. Utifrån remissrapporten finns frågetecken om
hur ett centrum av detta slag ska hantera svårigheterna och kunna befrämja tvärvetenskapligt
samarbete, men genom att omdefiniera centrumfunktionen till nätverksaktiviteter kan sannolikt en del av dessa svårigheter lättare identifieras och ges möjlighet till lösningsinriktad hantering. Det är väldigt viktigt att samarbetet kring Vänerfrågor som ska drivas av, förslagsvis,
de tre centrumdelarna i nätverket utgår från breda tvärvetenskapliga frågeställningar som
innefattar samhällsvetenskap, humaniora, konst och naturvetenskap.
Uppdrag till Vänersamarbetets styrgrupp och utpekande aktörer att utforma en organisation
Göteborgs universitet anser det mycket angeläget att beslut fattas om fortsatt planering av ett
kunskapscentrum, och i det sammanhanget ber vi Vänersamarbetet återkomma med en formell förfrågan om att utse en representant för Göteborgs universitet.
Kunskapscentrumets finansering
Göteborgs universitet har en omfattande verksamhet i Mariestad. Där bedriver institutionen för kulturvård forskning och utbildning inom bygghantverk, trädgårdshantverk och
landskapsvård.
Nyligen har Göteborgs universitet, via Naturvetenskapliga fakulteten, avsatt 1,3 miljoner
kr för forskning om Vänern till institutionen för geovetenskaper. Projektet Vänern@GEO
pågår primärt under 2014 och 2015 med ambitionen att bygga upp hållbar forskning kring
Vänern som attraherar extern finansiering. Projektet spänner ifrån grundvetenskapliga till
ingenjörgeologiska frågeställningar med möjlighet till tillämpning. I detta sammanhang
har också ett nära samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) stor betydelse; samarbetet inkluderar tillgång till data och material. Vänern@GEO kommer att
utvärderas under hösten 2015. Naturvetenskapliga fakulteten räknar detta projekt som
insatsen i ett eventuellt centrum. Innan utvärderingen av projektet har genomförts ämnar
fakulteten inte ta ställning till ytterligare finansering.
Göteborgs universitet har inte några synpunkter på andra aktörers finansering av ett eventuellt kunskapscentrum.

Enligt uppdrag,
Marie Emanuelsson
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HÖGSKOLAN VÄST

Datum

Diarienummer

2014-05-08

2014/250 A 15

Rektor

Kerstin Noren
Telefon

0520-22 30 50
e-post

kerstin.noren@hv.se

Björn Ohlsson
Bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Remissvar på Förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor

Högskolan Väst ställer sig med nedanstående synpunkter bakom fdrslaget till bildandet av ett
kunskapscentrum fdr Vänerfrågor.
Utöver att vara kunskapsfdrmedlande ska ett kunskapscentrum fdr Vänerfrågor också vara
kunskapsgenererande. Högskolan menar att uppdraget tydligare än i utredningstexten ska
beskrivas mot bakgrund av den kunskapsgenererande uppgiften. Ett sätt att göra det är att
betona centrets roll fdr gemensam kunskapsutveckling. Det är högskolans mening att även
aktörer som inte nämns explicit som kunskapsproducenter i fdrslaget kan agera som sådana.
En viktig funktionalitet som i fdrslaget inte tydliggörs är mot bakgrund av detta att centret
utöver att vara en mötesplats också kan vara en arena fdr gemensamma proj ekt som rör såväl
forslming som utvecldingsarbete. Projekten ska kunna ha olika former av finansiering och
byggas gemensamt av aktörer som är såväl traditionella kunskapsproducenter (forskare vid
universitet, högskolor och institut) som professionella inom offentlig verksamhet, ideella
organisationer och näringsliv.
Högskolan vill i dagsläget hålla frågan öppen om kunskapscentrets lokalisering, men vi
poängterar att det utöver geografisk placering också är viktigt att centrets verksamhet
utvecldas genom de möjligheter som finns via digital telmik fdr såväl information som
kommunikation och utvecklad samverkan.
Högskolan är beredd att enligt fdrslaget aktivt delta i arbetet med att utforma centrets
organisation.
Högskolans uppfattning är att kunskap scentret behöver någon form av grundfinansiering for
uppbyggnad och drift. Högskolan är själv beredd att avsätta resurser for eget arbete med
utveclding av centret samt att prioritera ansölmingsarbete for olika typer av samverkande
proj ekt där syftet helt eller till del är att utveckla ny kunskap och eller kompetens inom
kunskapscentrets intresseområde.
Med vänlig hälsning

I<Cerstin N oren
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan

Telefon 0520-22 30 00

Besöksadress:
Gustava Melins gata 2

Organisationsnummer:
202100-4052

Telefax 0520-223099

www.hv.se
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Förslag till remissvar från Högskolan Skövde på förslaget till
Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Allmänt
Högskolan i Skövde ställer sig mycket positiv till bildande av ett kunskapscentrum för
Vänerfrågor, särskilt om även relevanta delar av avrinningsområdet är inkluderade i
konceptet. Vänern är en mycket viktig nationell och regional resurs. En samlad kraft kring
området när det gäller kunskap, samarbete och utveckling bör vara synnerligen gynnsamt.
Högskolan i Skövde har själv nyttjat Vänern med omgivning inom utbildning och forskning
och ser en stor möjlighet till samarbete med ett framtida kunskapscentrum för Vänerfrågor.
(1) kunskaps centrumets uppdrag, funktioner och lokalisering.

Högskolan ställer sig mycket positiv till beskrivningen av uppdrag och funktion. När det
gäller lokalisering förordar vi i ett fysiskt huvudkontor och är tveksamma till att ha flera
andra fysiska platser kopplade till själva centrumet. Med ett fåtal anställda blir det mycket
splittrat. För ett centrum, särskilt de första åren innan det har skaffats sig en känd etablering
så är det viktigt med tydlighet. Besöksmål mm bör skötas av andra organisationer men
samverkan är förstås mycket viktigt så att speciella utställningar, debatter eller dylikt även på
andra ställen än centrets fysiska placering.
Viktigt är att centrumet är aktivt och fungerar som en katalysator för samarbetsprojekt och
samarbetsavtal. Inte att det enbart utvecklas till en stationär utställning och hemsida där
man kan hämta information som samlas in. Innebörden av mötesplats och arena måste
inkluderas av projektdrivande och katalyserande verksamhet från centrets sida. Det innebär
mycken rörlighet och entreprenörskap av den anställda personalen. För att uppnå detta krävs
nog minst 3 anställda som arbetar tillsammans, inte sitter var och en för sig på olika kontor.
(2) förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekade

aktörerna ges i uppdrag att utforma en organisation för ett kunskapscentrum
för Vänerfrågor som är långsiktigt finansierad.
När det gäller utredning av organisation, så låter det som ett lämpligt förslag att
huvudaktörerna tillsammans med Vänersamarbetets styrgrupp tar på sig uppdraget att
utforma en organisation. Frågor som är viktiga för centrumet anser vi vara neutralitet för
centrumet.
Det är viktigt att värden/värdarna för centrumet har ett helhetsintresse för alla typer av
Vänerfrågor för att få bredden som kan bli centrets stora styrka och som är det som särskiljer
dess verksamhet från andra organisationers verksamhet när det gäller Vänern.

HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Det är av vikt att utreda vilken typ av organisation som är den bäst lämpade både när det
gäller värdskap/ delat värdskap och vilka typer av verksamheter som ska bedrivas, om man t
ex ska erbjuda olika tjänster mot betalning.
(3) hur kunskaps centrumet skall finansieras.
Då Vänern berör två regioner och också är av nationellt intresse bör regional/nationell
finansiering vara viktig. Kommunal finansiering bör vara av stor vikt också då det visar på
engagemang och behov. Det häver att kommunerna också får ut mycket tillbaka av centrets
verksamhet.
Långsiktighet på minst 10 år är ett måste för finansiering och värdskap. Vi ställer oss
tveksamma till att ett halvår dvs nästa del av 2014 räcker för att nå fram så att centrumet kan
starta redan ijan 2015, mer troligt andra halvan av 2015 .

Sigbritt Karlsson

Kopia till
Rektorsfunktionen
Fakultetsnämnd
Prefekter
Studentkåren












Angående remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Västsvenska Turistrådet ställer sig positiv till ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Vi anser
dock att det behövs ett klargörande avseende hur besöksnäringen skall inkluderas.
Västsvenska Turistrådet ser Vänermuseet som en naturlig plats att lokalisera ett
kunskapscentrum eftersom det även avses ha publik verksamhet. Vi ställer oss bakom förlaget
att låta, de i underlaget föreslagna, organisationerna tillsammans få i uppdrag att hitta en
modell för organisering, finansiering och styrning.

Göteborg 2014-05-02

Fredrik Lindén
VD, Västsvenska Turistrådet
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V änermuseet
B jörn O hlsson
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Y ttrande över förslag till K unskapscentrum för
V änerfrågor.
Skaraborgs Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i V ärmland
avger gemensamt nedanstående yttrande.
1.1. Kunskapscentret uppdrag
Naturskyddsföreningarna anser att uppdraget för ett kunskapscentrum bör vara
som föreslagits i remissens förslag: (1) att samla in, tillgängliggöra och förmedla
kunskap och forskning om Vänern, (2) att initiera och stimulera till forskning och
kunskapsproduktion om Vänern, (3) att främja samverkan mellan olika aktörer, t
ex kommuner, kunskapsproducenter, ideella organisationer och näringsliv, med
intresse för Vänern, (4) att synliggöra och belysa aktuella Vänerfrågor, samt
stärka medborgarnas engagemang för Vänern, (5) att ge kunskapsstöd till
medverkande aktörer i remiss- och utredningsarbeten.
1.2. Kunskapscentrets funktioner
Även här instämmer vi med remissförslaget att utveckla en digital plattform med
en samlad information om Vänern och aktörer som arbetar med Vänerfrågor.
Viktigt är också som föreslagits att etablera ett kontaktnät med forskare,
beslutsfattare och tjänstemän, regionalt, nationellt och internationellt, samt
berörda intresseorganisationer.
Arbetet måste vara utåtriktat mot målgrupperna, beslutsfattare, allmänhet,
utbildningssektorn och forskare på universitet och högskolor.
Det är också angeläget att skapa fora för dialoger, debatt och samverkan och att
skapa mötesplatser där målgrupperna kan ha ett rikt kunskapsutbyte, både fysiskt
och webbaserat.
En väsentlig uppgift för kunskapscentret är också att initiera och stimulera
forskning om Vänern.
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2(2)

1.3. Kunskapscentrets lokalisering
Naturskyddföreningarna anser det mycket viktigt att det föreslagna
kunskapscentrets fysiska huvudkontor har en nära koppling till ett större
universitet med större forskningsresurser för kommande behov av forskning. Vi
föreslår därför att Göteborgs universitet, med lokalisering i Mariestad, blir värd
för Kunskapscentret. Här finns naturliga anknytningar med Västra
Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg och Vänerns
Vattenvårdsförbund i Mariestad samt med Vänermuseet i Lidköping.
2. Styrgruppens fortsatta uppdrag i samverkan med föreslagna aktörer
Styrgruppen, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Vänermuseet samt
Högskolan Väst bör få uppdraget att hitta en lämplig modell för organisering,
styrning och långsiktig finansiering för det kommande kunskapscentret.
3. Kunskapscentrets finansiering
Här har vi inga synpunkter på den föreslagna modellen för finansiering.
Det är oerhört viktigt att kunskapscentret styrs utifrån vetenskapliga
grunder och därmed kan agera neutralt, självständigt och oberoende.
Finansiärernas möjlighet att styra verksamheten och eventuell forskning bör
därför begränsas.

Skaraborgs Naturskyddsförening.
2014-05-07.

Naturskyddsföreningen i Värmland.
2014-05-07.

Börje, Movérus sekreterare.
bmover@msn.com

Bengt Brunsell, sekreterare.
bengt.brunsell@telia.com

Ulla Kjellander, ordförande.
kjellander@ebrevet.nu

Mikael Söderström Rosén, ordförande.
mikasoder@gmail.com

Yttrande

Boverket

Datum

Diarienummer

2014-04-23

20133-838/2014
Ert diarienummer

Myndigheten f ö r samhällsplanering,
byggande och boende

Vänersamarbetet
Björn Ohlsson
bjorn.ohlsson@lidköping.se

Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Boverket välkomnar att det bildas ett kunskapscentrum för Vänern i enlighet
med remitterat förslag. Boverket yttrar sig dock endast i principiella frågor och
då efter remiss från den prövande myndigheten. De frågor remissinstanserna
förväntas ta ställning till ligger dessutom utanför Boverkets ansvars- och kom-
petensområde. V i avstår därför från att yttra oss.
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för enheten för strategisk planering
Patrik Faming. Föredragande har varit översiktsplanerare Pål Karlsson.

Pål Karlsson

Box 534, 371 23 Karlskrona
Besök: Drottninggatan 18

Tel: 0455-35 30 00
Fax: 0455-35 31 00

E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se
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Vänersam
marbete
Drotz Marcus
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gen strategi kan utveckklas
ggemensamt över hela reegionen.
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- kunskapsuunderlag ino
om Vänersam
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nas komplexxitet framhåålls från flera berörda inntressenter.
M
Mot bakgruund av detta undrar Jorddbruksverkeet om det ärr tillräckligtt med tre
åårsarbetskraafter får att kunna
k
mötaa det mångv
vetenskaplig
ga synsätt soom de enlig
gt
uutredningenn behövs förr att nå måleet med kunsskapscentrett?
B
Beskrivninggen av de mål
m och det aarbete som kunskapsce
k
ntret planerrar utföra
eefter bildanddet har försllagit stort fookus på att förmedla ku
unskap till m
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ooch andra offentliga org
gan. Mot baakgrund av Jordbruksv
verkets arbette med
nnäringsutveckling, inte minst inom
m de akvatisska näringarrna fiske ochh vattenbru
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entret bör haa ett större fokus
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medling till
eetablerade och
o blivandee entreprenöörer inom Vänernområ
V
ådet.
JJordbruksveerket kan inte ta ställninng till var kunskapscen
k
ntrat bör lokkaliseras och
h
iinte heller tiill på vilket sätt finansiiering av veerksamheten
n bör ske. H
Högskolan
V
Väst har, ennligt vad my
yndigheten fförstår, fått i uppdrag att
a utreda
ffinansieringgsfrågan.
I detta ärendde har avdellningschefeen Anna Blo
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A
Andersson har
h varit förredragande. I den slutliiga handlägg
gningen harr också
D
Daniel Meliin deltagit.

A
Anna Blomqquist
Magnus Anderssonn

Jordbruksverk
J
ket | 551 82 Jöönköping | 036
6-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverk
rket@jordbruksverket.se
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Ämne: Svar på Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor
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Kustbevakningenharintenågrasynpunkterinulägetmenvivillgärnaha
informationomfortsättningen!

MikaelNilsson
Stationschef
Kustbevakningen
Hantverkaregatan20,46238Vänersborg
Tel0521Ͳ60870
Mob070Ͳ5565840
Fax0521Ͳ69971
mikael.nilsson@kustbevakningen.se
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YTTRANDE remiss

Samhällsbyggnad
Magnus Ahlstrand

Datum

Ref.

2014-05-26

Dnr. 400-2133-2014

Vänermuseet
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Remiss gällande förslag tillkunskapscentrum för
Vänerfrågor.

Bakgrund och ärendets hantering
Remissen innehåller ett förslag om inrättande av ett Kunskapscentrum för
Vänerfrågor. Remissen har tagits fram inom Vänersamarbetets ram i samverkan med Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet,
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Västarvet och Vänermuseet.
Remissinstanserna förväntas ta ställning till:
1. Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering
2. Förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekade
aktörerna ges i uppdrag att utforma en organisation för ett kunskapscentrum
för Vänerfrågor som är långsiktigt finansierad.
3. Hur kunskapscentrumet ska finansieras.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen Värmland ser positivt på utredningens slutsats att det finns ett
behov av ett kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Länsstyrelsen vill betona den samordnande roll som ett kunskapscentrum
skulle kunna ta på sig och då främst i den meningen att ha överblick över vilka
processer som pågår. Den stora bristen under senare år har varit parallella och
delvis överlappande projekt som inte har haft kännedom om varandra och
därmed risk för dålig samordning och resursutnyttjande.
Ett center skulle här kunna betyda mycket genom att sprida kunskap om
pågående processer och på så sätt korskoppla olika verksamheter med
varandra. Genom en god överblick så ser man även inom vilka sakområden där
åtgärder behöver sättas in och ett kunskapscentrum kan på så sätt initiera
processer som bedöms nödvändiga.
Utredningen pekar ut tre möjliga lokaliseringar. Vänermuseet i Lidköping,
Göteborgs universitet med lokalisering i Mariestad eller Karlstads universitet
där kopplingen till CCS lyfts fram.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Sida
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LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum

Ref.

2014-05-26

Dnr 400-2133-2014

I remissen föreslås att frågan utreds vidare. Länsstyrelsen gör bedömningen
att centrets huvudsakliga inriktning bör vara styrande för val av lokalisering.
Om centret ges en stark forskningsinriktning bör det rimligen knytas till
universitet/högskola.
Länsstyrelsen delar remissförslagets bedömning att det är lämpligt att Vänersamarbetets styrgrupp m.fl ges i uppdrag att utforma centrets organisation och
inriktning.
Vad gäller centrets finansiering föreslås vänerkommunerna och de båda
regionerna bli huvudfinansiärer, vilket förefaller rimligt då kommunerna och
regionerna är de aktörer som kan dra den största nyttan av den verksamhet som
ett kunskapscentrum bedriver. Länsstyrelsen ser det också som en intressant
möjlighet att kunskapscentret skulle kunna sälja tjänster i form av utredningar
och i en roll som samordnande funktion.

Beslut i ärendet har fattats av länsråd Robert Andrén efter föredragning av planoch bostadssamordnare Magnus Ahlstrand. Medverkande i ärendets beredning
har varit enhetschef Bengt Falemo.

Robert Andrén
Magnus Ahlstrand
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Er beteckning

Johan Erikksson, +46104785396
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marbetet

Inffrastruktur

Vänermuseeet
Bjorn.ohlssson2@lidkooping.se

ng remiss till Kunsskapscentrum för V
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Yttraande krin
Väneermuseet Lidköpin
ng.
Sjöfarrtsverket haar ansvar förr tillgänglig
ghet, framko
omlighet och
ch säkerhet i svenska
farledder och farvatten samt fför sjöfarten
ns riksintressseanspråk. I Sjöfartsveerkets
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r till landbaaserad infrasstruktur.
Yttraande
Sjöfarrtsverket ser positivt påå den föresllagna åtgärd
den och bisttår med kun
nskap när såå
behövvs.
I övrigt avstår Sjöfartsverkeet att yttra siig i detta äreende då föreeslagen verk
ksamhet
inte inngår i Sjöfartsverkets uuppdrag.

Detta ärende har handlagts aav affärsom
mrådeschefen
n Per Lagerrström för Trollhätte
T
kanal samt region
nkoordinatoor Johan Eriiksson, den sistnämndee föredragan
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Johann Eriksson
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202100-065401
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Postadress

E-post
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s
@sjofartsverket.s
se
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Skogssttyrelsen ansser att det ärr ett myckett gediget och
h väl genom
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som laggts ner på attt ta fram förrslaget om uppdrag,
u
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unktion och lokalisering
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Johannaa From
Regioncchef
Claes Björk
klund
Verksamheetskoordinattor

Skogsstyrelsen
______________
__________________
__________________
_________________
_________________
__________________________________
_________________
_________________
____
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Vårt datum/Our date

Vår beteckning/Our reference

2014-05-07

33-484/2014

Ert datum/Your date

Er beteckning/Your reference

2014-02-20

-

Vänermuseet
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Kunskapscentrum för Vänerfrågor
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 20 februari 2014 erhållit
rubricerat ärende för yttrande. Med anledning härav vill SGU framföra följande:
SGU anser att det är bra med ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. SGU har
dock inga synpunkter på var centret ska lokaliseras eller hur det ska finansieras.
För många av de förslag till uppdrag som beskrivs i utredningen anser SGU att
geologisk information bör beaktas i uppdragen. SGU anser även att geologisk
turism i och runt Vänern kan vara en fråga som ett Vänersamarbete bör arbeta
med. Det finns ur geologisk synvinkel flera intressanta lokaler i området t.ex.
Lurö, Nordkroken, Hovden, Hindens rev och Hjortens udde.
Beslut i detta ärende har fattats av stabschefen Per Klingbjer.
I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Anna Åberg,
statsgeologen Mats Engdahl och juristen Fredrik Bäck, den senare föredragande,
deltagit.

Per Klingbjer
Fredrik Bäck

Organisationsnr 202100-2528

Huvudkontor / Head office:
Box 670
SW-751 28 Uppsala, Sweden
Besök / Visit: Villavägen 18
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10
E-mail: sgu@sgu.se

Filial / Regional Office:
Guldhedsgatan 5A
SE-413 81 Göteborg, Sweden
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75
E-mail: gbg@sgu.se

Filial / Regional office:
Kiliansgatan 10
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99
E-mail: lund@sgu.se

Filial / Regional Office:
Mineralinformationskontoret
Skolgatan 11
SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953 346 00 / +46 953 346 00
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86
E-mail: minko@sgu.se

Filial / Regional Office:
Box 803
SE-101 36 Stockholm, Sweden
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14
E-mail: stockholm@sgu.se
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