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CENTRUM FÖR KOMMUNSTRATEGISKA STUDIER 

 

 

 

 

Centrum för kommunstrategiska studier 

Styrelsesammanträde nr 4, 2017 

 

Datum: 2017-12-05 

 

 

Närvarande Tjänstgörande ledamöter 

 Anders Härnbro, ordförande 

Eva Andersson  

Anna Nilsson 

 Bo Hellgren 

 Kerstin Ekberg 

Marie Jansson 

Harald Rohracher 

 

Närvarande ersättare som inte tjänstgör 

 Anna Fogelberg Eriksson 

 Lena Högberg 

 

 Övriga 

Martin Klinthäll, Brita Hermelin samt Johan Wänström (sekreterare) hela mötet. 

Josefina Syssner §4, Anna Valentinsson §5 och Ola J. Hedin §6-7.  

 

§1. Sammanträdet öppnas 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.   

 

§2. Val av justeringsperson 

  Styrelsen beslutade 

   att utse Kerstin Ekberg till justeringsperson.  

 

§3. Fastställande av dagordning 

  Styrelsen beslutade 

   att fastställa utsänd dagordning. 

 

§4. Anmälningar 

 a Föregående mötesprotokoll  

  Styrelsen beslutade 

att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 3, 2017) till  

handlingarna, bilaga 1 
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 b CKS Nyhetsbrev 

  Styrelsen beslutade 

   att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2. 

 

  c Personalläget 

 Martin Klinthäll informerade om att Anna Valentinsson kommer att 

arbeta 60 procent på CKS under våren och därefter gå tillbaka till 70 

procent till hösten. Det råder också en viss osäkerhet kring Sabrina 

Thelanders anställning – hon skulle kunna vara på väg till ett 

centralt uppdrag på universitetet. CKS har därutöver flera 

personalrekryteringar på gång: 

• ett lektorat i Lokal politik och demokrati – tjänsten är nu 

formellt utlyst.  

• en doktorandtjänst i samarbete med Institutet för analytisk 

sociologi är också utlyst. 

• en forskarassistent (12 månader) som ska bistå i projekt 

kopplade till regionutvecklingsuppdraget är på väg att 

utlysas. 

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

  d Aktuella forskningsansökningar 

 Martin Klinthäll informerade om forskningsansökningar där det, 

utöver det som står i de skriftliga handlingarna, har tillkommit ett 

bidrag på 200 000 kr från SKL.  

 Josefina Syssner informerade om två stora projekt där CKS har 

blivit tilldelade pengar – ett om kunskapsutveckling och ett om hur 

kommunerna kan engagera civilsamhället.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 

 

  e Aktuella publikationer 

 Brita Hermelin informerade om de senaste publikationerna på CKS.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4. 
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§5. Rapportering om CKS i media 

 Martin Klinthäll introducerade Anna Valentinsson som informerade 

om hur CKS och dess medarbetare har synts i tryckt press och 

etermedia sedan det senaste styrelsemötet. Bland annat framgick 

det att i en stor majoritet av alla fall är det bara Linköpings 

universitet och inte CKS som anges som hemvist när CKS 

medarbetare förekommer i media.  

 Styrelsen diskuterade syftet, omfattningen samt när och hur 

styrelsen kan informeras om synligheten i media. Syftet är inte att 

kontrollera hur mycket olika medarbetare eller CKS som helhet syns 

i media. Istället ska enskilda fall där media vänder sig till CKS ses 

som en bekräftelse på CKS starka ställning inom svensk 

kommunforskning.  

  Styrelsen beslutade 

 att uppdra åt CKS kommunikatör att inför det första styrelsemötet 

2018 bereda ett förslag om former för rapportering av CKS-

deltagande och synlighet i media (bilaga 5).  

 

§6. Ekonomi 

Ola J. Hedin informerade om förslaget till budget för 2018, vilken 

inkluderar en planerad omsättning på 18,9 mkr. Med 

samverkansavtal med såväl kommunerna och regionen på plats 

finns det nu utrymme för flera satsningar och på så sätt använda 

delar av de 6,8 mkr i oförbrukade medel som har ackumulerats 

under flera år. Med flera planerade personalrekryteringar förväntas 

personalkostnaden att öka med 2,6 mkr samtidigt som 0,9 mkr 

avsätts till CKS forskningsstöd. Totalt budgeteras för ett underskott 

på 3,1 mkr för 2018. 

   Styrelsen beslutade 

 att fastställa bifogat förslag till budgeten för 2018 (bilaga 6).  

  

§7. CKS Forskningsstöd  

Brita Hermelin informerade om planerna på en ny utlysning av 

forskningsmedel genom CKS forskningsstöd. Den senaste 

utlysningen skedde våren 2016 och utmynnade i att beslut om stöd 

till två projekt fattades av styrelsen i december 2016. En ny 

utlysning är nu planerad till maj 2018 med en liknande tidsplan och 

beredningsprocess som vid utlysningen 2016. Utlysningen kommer 

att utgå ifrån nuvarande ramdokument. Styrelsen diskuterade 

förutsättningarna för att eventuellt kraftsamla resurserna till 

specifika områden för att på så sätt skapa förutsättningar för 
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synergieffekter samt att genomföra informationsaktiviteter 

kopplade till utlysningen.    

Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslaget till tidsplan (bilaga 7).  

 

§8.  CKS ramdokument 

Martin Klinthäll informerade om processen med att ta fram ett nytt 

ramdokument kommer att senareläggas. Vanligtvis samlas den nya 

styrelsen på ett internat i september för att bland annat diskutera 

ett nytt ramdokument. Eftersom de styrelseledamöter som 

företräder kommunerna kommer att vara upptagna med valet i 

september 2018 föreslås styrelseinternatet att flyttas till tidigt 2019. 

Det innebär att ett beslut om ett nytt ramdokument bör kunna fattas 

på det andra styrelsemötet 2019.     

  Styrelsen beslutade 

 att styrelsen ger föreståndaren i uppdrag att initiera arbetet med att 

ta fram ett nytt ramdokument 

 att styrelseinternatet senareläggs   

 att giltighetstiden för gällande ramdokument förlängs till den 30 

juni 2019. (bilaga 8). 

  

§9.  Nätverk för kommunsekreterare 

Martin Klinthäll informerade om att en skrivelse från 

kommunsekreterarnätverket i Östergötland inkom till CKS styrelse 

och diskuterades vid det föregående styrelsemötet. Nätverket vill 

knyta sin verksamhet till eller på annat sätt samarbeta med CKS. I 

samråd med företrädare för nätverket har Martin arbetat fram ett 

förslag som innebär att CKS står som värd och arrangör till 1-2 

möten per år, till vilka CKS ansvarar för föreläsare, lunch och 

lokaler. Vid övriga träffar med nätverket, vilka nätverket själva 

organiserar, har CKS forskare möjlighet att närvara och genomföra 

intervjuer och observationer.       

  Styrelsen beslutade 

 att godkänna att CKS anordnar en heldags nätverksträff för 

kommunsekreterare under 2018, samt en motsvarande 

nätverksträff under 2019 (bilaga 9). 

 

§10 saknas på grund av en felnumrering av punkterna i dagordningen 
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§11.  2017 års ägardialog 

Martin Klinthäll informerade om ägardialogen som hölls tidigare i 

höst där man bland annat diskuterade frågan om kommunernas 

representation i styrelsen. Kso i Östgötakommunerna kommer att 

leverera ett förslag på kommunala ledamöter inklusive en 

ordförande senast den 8 december. Tidigare var Östsam ansvarig 

för att ta fram förslag på ledamöter från kommunerna. Nu hanterar 

Kso i Östgötakommunerna den frågan på egen hand och då har man 

delat upp de 13 kommunerna i tre grupper. Mycket pekar på att 

ledamöterna från universitet till stora delar förblir desamma. 

Slutligt formellt beslut om ledamöter i CKS styrelse fattas av 

universitetets rektor.  

  Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§12.  CKS Lärande 

 

 a Seminarieserien 

Martin Klinthäll informerade om att höstens CKS seminarier har 

varit väldigt lyckade och välbesökta. Vid det sista seminariet, som 

hölls i Linköping där Jan Olsson talade om tjänstemän i politiken, 

deltog mer än 40 personer. Temat för seminarieserien våren 2018 är 

integration med seminarier i Åtvidaberg, Norrköping och Ödeshög.  

 

  b Ledarskap i kommunerna 

 Martin Klinthäll informerade om att ny grupp högre kommunala 

chefer nu genomgår utbildningen Ledarskap i kommunerna. Nu 

undersöks förutsättningarna och planeras för en ny omgång med 

start hösten 2018.   

 

  c Nätverk 

 Johan Wänström informerade om att den sista nätverksträffen för 

året kommer att hållas i Hallsberg den 7-8 december. Nästa års 

första träff är en gemensam träff för Kso- och Kc-nätverken och 

kommer att hållas i Söderköping.   

 

  d Jubileumskonferens 

 Martin Klinthäll informerade om CKS jubileumskonferens den 16 

november i Norrköping, vilken blev en väldigt lyckad tillställning.  
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  Styrelsen beslutade 

    att lägga all information om CKS Lärande till handlingarna.  

 

§13.  Nästa års möten 

Martin Klinthäll informerade förslag till mötesdatum för styrelsen 

under 2018. 

Möte 1: Onsdagen den 21 mars kl. 13:15-16:00 

Möte 2: Onsdagen deh 30 maj kl. 13:15 – 16:00  

Möte 3: Onsdagen den 26 september kl. 13:15-16:00 

Möte 4: Onsdagen den 5 december kl. 13:15-16:00 

Plats: Mötesrum Tvärsnittet, Kungsgatan 56, 3 vån.      

  Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslaget på mötestider för 2018 med tillägget att de 

ska betraktas som ett öppet förslag till den tillträdande styrelsen 

(bilaga 10). 

 

§14.  Övriga frågor 

Den sittande styrelsen avtackades av Martin Klinthäll.   

   

§15. Sammanträdet avslutas.  

   Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Johan Wänström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Anders Härnbro   Kerstin Ekberg  


