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Ansökan om medfinansiering från Reväst för verksamhetsåret 2018
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2018. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2018.
Ärendet
Reväst är den neutrala mötesplatsen för samtal och lärande om hållbar samhällsutveckling i
Västsverige. Mölndals stad har varit medlem i mer än 10 år. Det är ett unikt nätverk, det enda
i Sverige som binder samman universitet och högskolor, kommuner, statliga förvaltningar och
andra organisationer i Västsverige för publika event.
Reväst har verkat som en samlingspunkt i snart 30 år. Revästs historia går tillbaka till 1970talet och den statliga institutionen ERU som hade en filial i Göteborg. När den lades ner 1983
beslöt de dåvarande medlemmarna i styrelsen att verksamheten skulle fortsätta med finansiering i form av årliga anslag från de medverkande parterna.
Reväst drivs som ett projekt med hemvist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Styrgruppen består av 12 representanter, en för varje medlem, med ansvar för verksamhetens
innehåll och kansliet består av en verksamhetsansvarig.
Reväst ska bidra till:
- Att skapa dialog mellan olika intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och utmaningar för Västsveriges utveckling
- Att öka kunskapen om och spridningen av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för
hållbar utveckling i Västsverige
- Att främja samarbeten mellan olika aktörer
- En gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige.
Finansieringen är avgörande för verksamheten på lång sikt, Reväst önskar därför för år 2018
få ett anslag om 30 000 kr från Mölndals stad.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 september 2017.
Justerandes sign
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Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2018. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Ansökan om medfinansiering från Reväst för
verksamhetsåret 2018
Förslag till beslut
Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2018. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2018.
Ärendet
Reväst är den neutrala mötesplatsen för samtal och lärande om hållbar samhällsutveckling i
Västsverige. Mölndals stad har varit medlem i mer än 10 år. Det är ett unikt nätverk, det enda
i Sverige som binder samman universitet och högskolor, kommuner, statliga förvaltningar och
andra organisationer i Västsverige för publika event.
Reväst har verkat som en samlingspunkt i snart 30 år. Revästs historia går tillbaka till 1970talet och den statliga institutionen ERU som hade en filial i Göteborg. När den lades ner 1983
beslöt de dåvarande medlemmarna i styrelsen att verksamheten skulle fortsätta med finansiering i form av årliga anslag från de medverkande parterna.
Reväst drivs som ett projekt med hemvist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Styrgruppen består av 12 representanter, en för varje medlem, med ansvar för verksamhetens
innehåll och kansliet består av en verksamhetsansvarig.
Reväst ska bidra till:
- Att skapa dialog mellan olika intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och utmaningar för Västsveriges utveckling
- Att öka kunskapen om och spridningen av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för
hållbar utveckling i Västsverige
- Att främja samarbeten mellan olika aktörer
- En gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige.
Finansieringen är avgörande för verksamheten på lång sikt, Reväst önskar därför för år 2018
få ett anslag om 30 000 kr från Mölndals stad.
Ekonomi
Revästs seminarier är som regel kostnadsfria för medlemmarna.
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Bedömning
De seminarier och konferenser Reväst arrangerar är öppna för alla som arbetar med hållbar
samhällsutveckling inom Mölndals stad. Medarbetare inom framförallt
stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen brukar delta regelbundet. De
anser att det är värdefullt att få en möjlighet att ta del av aktuell forskning och samhällsdebatt
inom sina arbetsområden.
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om fortsatt stöd till Reväst
och att bidraget för 2018, 30 tkr, beviljas.

Expedieras till
Reväst

Carina Nordgren
Förvaltingschef SLF

Anna Hiller
Kommunikation- och kanslichef

Göteborg 2017-09-18

Medverkan och medfinansiering av Reväst 2018.
Mölndals Stad har i många år varit medlem i Reväst. Finansieringen är en avgörande fråga för
verksamheten på lång sikt, Reväst önskar därför för år 2018 få ett anslag om 30 000 kr från Mölndals
Stad.
Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och en bekräftelse på er medverkan för 2018. Faktura på
bidraget skickas ut i januari 2018.
Om Reväst:
Reväst är den neutrala mötesplatsen för samtal och lärande om hållbar samhällsutveckling i
Västsverige. Det är ett unikt nätverk, det enda i Sverige som binder samman universitet och
högskolor, kommuner, statliga förvaltningar och andra organisationer i Västsverige för publika event.
Reväst har verkat som en samlingspunkt i snart 30 år. Revästs historia går tillbaka till 1970-talet och
den statliga institutionen ERU som hade en filial i Göteborg. När den lades ner 1983 beslöt de
dåvarande medlemmarna i styrelsen att verksamheten skulle fortsätta med finansiering i form av
årliga anslag från de medverkande parterna.
Reväst drivs som ett projekt med hemvist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Styrgruppen består av 12 representanter, en för varje medlem, med ansvar för verksamhetens
innehåll och kansliet består av en verksamhetsansvarig.
Reväst ska bidra till:
• Att skapa dialog mellan olika intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och
utmaningar för Västsveriges utveckling
• Att öka kunskapen om och spridningen av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för
hållbar utveckling i Västsverige
• Att främja samarbeten mellan olika aktörer
• En gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige
Som medlem i Reväst erbjuds:
• Bidragande till att det finns en kontinuitet i Revästs arbete och möjliggörande av en
oberoende plattform för kunskapsspridning och samtal om viktiga framtidsfrågor för
Västsverige.
• Regionalt nätverk
• Omvärldsbevakning
• Kompetensutveckling
• En plats i styrgruppen och möjlighet att vara med och sätta agendan samt påverka innehållet
i kommande seminarier.
• Möjlighet att få praktiskt stöd vid samarrangemang av seminarier med Reväst.
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•
•
•
•

Möjlighet att få ett bredare sammanhang, större spridning och Reväst som avsändare vid
samarrangemang.
Möjlighet för högskolor och universitet att få hjälp att sprida relevant forskning om
samhällsfrågor.
Medlemsmöte med studiebesök, god möjlighet till kompetensutveckling.
Exklusiva inbjudningar till utvalda arrangemang med Handelshögskolan vid Göteborgs
universitets Partnerprogram.

Med vänlig hälsning
Mats Granér
Ordförande Reväst
genom
Marie Larkö

Verksamhetsansvarig Reväst

Externa relationer
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Vasagatan 1, Box 608, SE 405 30 Göteborg
Tel: +46 31 786 4415 Mob: +46 709 22 66 88
marie.larko@handels.gu.se
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