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Centrum för kommunstrategiska studier 
Styrelsesammanträde nr 1, 2016 
 
Datum: 2016-03-15  
 
Närvarande  Tjänstgörande ledamöter:  

Anders Härnbro, ordförande 
Curt Karlsson (ersätter Paul Lindvall under hela mötet) 
Bo Hellgren 
Lena Högberg (ersätter Kerstin Ekberg under hela mötet) 

 
Adjungerad: Hans Nilsson 
 
Övriga 
Josefina Syssner, Brita Hermelin, Johan Wänström (sekreterare), Ola Hedin 
och Anna Vallentinsson  
   

§1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. 

 

§2 Val av justeringsperson 

 Styrelsen beslutade  

 att utse Lena Högberg till justeringsperson. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Styrelsen fastställde utsänd dagordning. 

 

§4 Anmälningar 

a)  Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående protokoll(styrelsesammanträde 4, 2015) till handlingarna, bilaga 1. 
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b) CKS Nyhetsbrev 

Styrelsen beslutade  

 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2. 

 

c) Personalläget 

Josefina Syssner informerade om de förändringar som skett och planeras inom CKS 
personal: 

 Kerstin Johansson har blivit befordrad till biträdande professor i socialt arbete.  

 Robert Jonsson har avslutat sin anställning som postdoc och anställts som 
biträdande lektor.  

 Patrik Jarelius Persson har anställts som forskningsassistent och ska vara på CKS på 
50 % i 10 månader. Under övrig tid läser Patrik en Master i Nationalekonomi vid 
Stockholms universitet.  

 CKS har nu två praktikanter från Statsvetenskap/IEI - Ann Jansson och Herman 
Sternelöw som ingår i två olika projekt.  Herman arbetar i Kerstin Johanssons 
projekt om organisation och styrning på förvaltningsnivå inom välfärdsområdet. 
Ann arbetar inom Brita Hermlins VR-projekt om kommuners näringslivssamarbete - 
med exemplet Teknikcollege.  

 För närvarande finns det en gästmasterstudent från Tyskland, Niedersachsen på 
CKS – Conrad Siebert ingår i och skriver sin masteruppsats inom Josefinas 
formasprojekt om kommuner som krymper. Under våren kommer Thomas Wehrle, 
en tysk gästmasterstudent från Rostock, att finnas på CKS och skriva om 
Sverigedemokraterna på kommunal nivå.   

 CKS har haft en jobbannons ute om två Postdoc-tjänster. 9 ansökningar hade 
inkommit när ansökningstiden gick ut. De som sökt verkar för tillfället vid 
Linköpings universitet, Lunds Universitet, Stockholms universitet, Örebro 
universitet och Handelshögskolan i Stockholm och hade olika ämnestillhörigheter. 
Josefina och Brita planerar nu att sortera ut dem som framstår som relevanta och 
kalla dem till intervjuer. Rangordning av de sökande kommer att ske i relation till 
vetenskaplig skicklighet samt relevans kopplat till det ramdokument som styrelsen 
har beslutat om. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

d) Aktuella forskningsansökningar 

Josefina Syssner och Brita Hermelin informerade om att forskare vid CKS ingår som 
huvudsökande i ansökningar till Vetenskapsrådet och Formas. En redan inlämnad 
ansökan avser en studie om ”Industriell dynamik och framväxten av regionala hotspots i 
den gröna ekonomin”. Huvudsökande är i det fallet verksam vid Göteborgs universitet.  
Brita står med som medsökande.  

Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 

 

e)  Aktuella publikationer 

 Josefina Syssner informerade om att på önskemål från styrelsen har en ny mall för 
kategorisering av publikationslistan tagits fram och nu börjat användas. I den 
föreliggande är det nu tydligare vilka publikationer som genomgått extern, vetenskaplig 
granskning.  
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Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4.  

 

§5 Ekonomi  

Ola Hedin informerade om bokslutet för 2015. CKS resultat för 2015 är en förlust om -

1 375 tkr, vilket är jämförbart med föregående års resultat på -1 265 tkr. LiU:s anslag 

uppgår till 3 018 tkr (3 002 tkr). Kommunernas bidrag utgör totalt 7 614 tkr (7 562 tkr), 

varav 1 822 tkr fördelats till andra institutioner vid LiU inom ramen för CKS 

Forskningsstöd. Intäkterna från övriga projekt är 2 888 tkr (2 829 tkr), därtill ökar 

oförbrukade erhållna bidrag med 4 264 tkr. Personalkostnader om 7 575 tkr utgör 58 % 

av kostnaderna, som totalt uppgår till 13 073 tkr. Långsiktigt är CKS ekonomiska 

ställning stabil, även om en viss försiktighet råder i väntan på att nytt samverkansavtal 

tecknas våren 2016. 

Styrelsen beslutade 

 att  notera informationen och lägga den till handlingarna, bilaga 5 

 

§6 CKS Lärande 

Josefina Syssner informerade om att årets CKS kommundag kommer att hållas i 

Vadstena den 17 november. Vårens CKS seminarieserie under temat ”Next generation. 

Unga är en viktig resurs för ett socialt hållbart samhälle” har börjat. Först ut var 

professor Lars Trägårdh som vid ett seminarium i Norrköping diskuterade ungas 

relation till det svenska samhällskontraktet med cirka 30 deltagare. CKS seminarieserie 

vänder sig till såväl politiker och tjänstemän i kommuner som anställda och studenter 

vid universitetet. 

CKS fyra huvudsakliga nätverk för kommunstyrelseordföranden, kommunchefer, 

ekonomichefer och kvalitetsnätverket har också träffats vid åtminstone ett tillfälle 

hittills under året.  

Brita Hermelin informerade därutöver om att CKS tillsammans med Finansdepartement 

kommer att arrangera ett seminarium på titeln ”Seminarium om näringslivet och 

arbetsmarknadens roll i kommunernas utveckling”. Planerat datum är måndagen den 16 

maj och bl.a. kommer Civilminister Ardalan Shekarabi att delta.   

Styrelsen beslutade 

 att notera informationen. 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2015  

Josefina Syssner och Anna Vallentinsson informerade om arbetet med 2015 års 

verksamhetsberättelse, vilken har en liknande form som de från föregående år. Förslag 

framkom bl.a. på att flytta fram CKS ramar samt ekonomidelen till en tidigare del av 

dokumentet. Önskemål framfördes om att framtida verksamhetsberättelser innehåller 

någon form av förord eller liknande med en bredare ansats, gärna författad av 

styrelseordföranden.  

Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2015 med ett medskick med förslag på 

förändringar, bilaga 6a och 6b    
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§8 CKS Rapport: Den nyttiga kritiken  

Josefina Syssner och Brita Hermelin informerade om arbetet med en CKS rapport som 

beskriver CKS forskningsprocesser. Rapporten tillkom som ett led i arbetet med att 

stärka CKS som forskningsmiljö. I rapporten beskrivs hur CKS samverkan med 

medlemskommunerna till stora delar sker genom interaktiva forskningsprocesser och de 

utmaningar som finns med en sådan ansats.  

Under styrelsemötet diskuterades behovet av att liknande diskussioner förs på fler 

avdelningar på LiU samt att den här sortens texter är viktig för de forskare som 

kommer till en för dem ny vetenskaplig miljö.    
 

Styrelsen beslutade 

 att notera informationen, bilaga 7     

 

§9 CKS Forskningsstöd  

a) Slutredovisning: Kommunala miljöprojekt – drivkraft för nöjdare 

medborgare? 

Jenny Palm presenterade forskningsprojektet i vilket Jenny, Victoria Wibeck och 

framförallt Dick Magnusson (samtliga på Temainstitutionen) har samarbetat med 

Valdemarsviks kommun i utformningen och genomförandet av studie om 

medborgarnas attityder och åsikter kring saneringen av Valdemarsviken. En enkät har 

utgått till alla hushåll i Valdemarsvik, en tidigt i saneringsprocessen och en andra när 

projektet till stora delar var färdigställt. Bland dem som har svarat på enkäterna finns en 

tydlig polarisering där en stor andel är positiva till saneringen och en annan stor andel är 

kraftigt emot samma process. Mellan de båda enkättillfällena har det dock skett en viss 

förskjutning från de som är negativa till de som är mer positiva.  

Styrelsen beslutade 

 att godkänna slutrapporteringen från projektet Kommunala miljöprojekt – drivkraft för 

nöjdare medborgare? bilaga 8a och 8b  

att uppdra åt CKS föreståndare att slutreglera forskningsbidraget.  

   

b) CKS Forskningsstöd, kommande utlysning 

Brita Hermelin informerade om de förändringar som gjorts i dokumentet i relation till 

de synpunkter som framkom vid det förra styrelsemötet. Bl.a. står det nu att endast 

disputerad personal som är verksam på LiU har möjlighet att erhålla ersättning i 

projekten. Dessutom har kravet på fallkommuner tagit bort då en sådan ordning t.ex. 

skulle kunna utesluta studier som baseras på kvantitativ data. En rad förslag på mindre 

redaktionella ändringar framkom också under mötet.    

Styrelsen beslutade 

 att godkänna den föreslagna arbetsordningen med förslag till redaktionella ändringar i 

utlysningstexten, bilaga 9a, 9b och 9c  

 

§10 Nytt samverkansavtal 2017-2021  

Josefina Syssner informerade om arbetat med att teckna ett nytt samverkansavtal där 

mycket jobb i frågan genomfördes under 2015. Flera kommuner har nu skrivit på det 
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nya avtalet och Josefina har inte fått några indikationer på att det finns några 

frågetecken i någon av de övriga kommunerna i Östergötland.   
 

Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna 

 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades.  

 

§12 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutande mötet. 

 

Vid protokollet   

 

 

 

Johan Wänström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Anders Härnbro  Lena Högberg 

 

        

    

       

                                                      

  


