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Centrum för kommunstrategiska studier 
Styrelsesammanträde nr 4, 2016 
 
Datum: 2016-12-06  
 
Närvarande  Tjänstgörande ledamöter:  

Anders Härnbro, ordförande 
Eva Andersson 
Maria Gillberg (ersätter Camilla Egberth under hela mötet) 
Annicki Oscarsson (§1-8 och 10-11)  
Sophia Jarl (ersätter Paul Lindvall under hela mötet)  
Curt Karlsson (ersätter Annicki Oscarsson under §9 och 12-15 ) 
Bo Hellgren (§1-8 och 10-11) 
Kerstin Ekberg 
Marie Jansson 
Lena Högberg (ersätter Jörgen Nissen under hela mötet) 
 
Närvarande ersättare som inte tjänstgör: 
Curt Karlsson (§1-8 och 10-11)   
Anna Nilsson 

 
 Adjungerad 
 Hans Nilsson (§1-8 och 10-11)   
 

Övriga 
Josefina Syssner, Brita Hermelin, Johan Wänström (sekreterare) under hela 
mötet samt Ola J. Hedin under §5, Kerstin Johansson under §9 och Sabrina 
Thelander under §7.   
   

§1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. 
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§2 Val av justeringsperson 

 Styrelsen beslutade  
 att utse Maria Gillberg 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, 2016) till handlingarna, bilaga 1. 
 
b) CKS Nyhetsbrev 
Bo Hellgren påtalade att CKS inte bör beskriva uppsatspriset i termer av ”bästa 
kommunuppsats” utan istället benämna det ”vinnaren i CKS uppsatspris”.  

Styrelsen beslutade  
 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2. 
 
c) Personalläget 
Josefina Syssner informerade om att det för tillfället inte finns några sjukskrivningar 
eller tjänstledigheter. Vissa förändringar i uppdragen hos den befintliga personalen 
kommer att ske bl.a. till följd av att Sabrina Thelander kommer att arbeta mindre tid på 
CKS under det första halvåret 2017. Johan Wänström kommer att ta över Sabrinas 
uppdrag i KSO- och KC-nätverken medan Robert Johnsson kommer att bli delaktig i 
KC-nätverket samt ta över ansvaret för ledarskapsprogrammet.    
Kommunikatören Anna Valentinsson kommer att arbeta 70 procent för CKS fr.o.m. 
den 1 januari 2017 – nu arbetar hon 40 procent på CKS. Sara Gustafsson kommer att 
arbeta 30 procent på CKS under 2017 och ska då samarbeta med Brita Hermelin i ett 
forskningsprojekt om Ostlänken. CKS kommer att ha tre praktikanter från 
masterutbildningarna i statsvetenskap och nationalekonomi under vårterminen. Conrad 
Siebert är fortsatt anställd som forskningsassistent första halvåret 2017.  
Ansökningstiden för anställning som post doc vid CKS gick ut den 5 december. Ett 
tiotal intressanta ansökningar från en rad olika ämnesdiscipliner och lärosäten har 
inkommit. Ambitionen är att en av de sökande ska börja arbeta på CKS den 1 mars 
2017.    

Styrelsen beslutade 
 att lägga informationen till handlingarna. 
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d) Aktuella forskningsansökningar 
 Josefina Syssner informerade om och sammanfattade läget för forskningsansökningar 

under 2016. Totalt har CKS blivit beviljat cirka 2 miljoner kronor under 2016, vilket 
inte är dåligt med tanke på den låga beviljandegraden för ansökningar hos många 
forskningsfinansiärer. 2 miljoner är emellertid en nedgång från tidigare år. Därför 
kommer arbetet med forskningsansökningar att utvärderas och följas upp internt..  

   
Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 
 
e)  Aktuella publikationer 
 Josefina Syssner informerade om de senaste publikationerna på CKS.   

Styrelsen beslutade 
 att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4.  

 
§5 Ekonomi 

Ola J Hedin presenterade förslaget till budget för 2017, i vilket det nya samverkansavtal 
som nu är på plats utgör en viktig finansiell grund för verksamheten. 3,6 miljoner av de 
budgeterade intäkterna för 2017 kommer från universitetet; 7,7 miljoner från 
kommunerna samt 4,6 miljoner övriga externa bidrag och avgifter. Budgetförslaget 
innehåller en del satsningar som medför att CKS kommer att förbruka mer resurser än 
de som tillkommer under det närmaste året. Dessa resurser tas från en upparbetad 
reserv. Totalt tar CKS i anspråk 1,9 miljoner av oförbrukade bidrag under 2017. De 
satsningar som görs 2017 innefattar tillsättande av ytterligare en post doc; ett 
gästforskarprogram, som möjliggör för seniora forskare att gästa CKS under 4-8 veckor; 
samt en utökning av kommunikationsstödet.  De här satsningarna är till stora delar 
tidsbegränsade, vilket innebär att CKS inte binder upp sig för ytterligare långsiktiga fasta 
kostnader.  

Styrelsen beslutade  
 att fastställa bifogat förslag till budget för 2017, bilaga 5a, 5b 

 
§6 CKS Gästforskarprogram 

Josefina Syssner informerade om planerna på att inrätta ett program där seniora 
forskare vid andra lärosäten, såväl inom som utanför Sverige, får möjlighet att vara gäst 
vid CKS under 4-8 veckor. Programmet innefattar bl.a. bidrag för resa, logi samt 
lokalkostnader under vistelsen. Det här skulle vara ett sätt att utöka den redan relativt 
omfattande mängden internationella och nationella forskare som är gäster vid CKS. 
Syftet med utbytet i allmänhet och programmet i synnerhet är att fördjupa kontakten 
med forskare och forskarmiljöer utanför LiU och på så sätt stärka CKS som 
vetenskaplig miljö.   
Bo Hellgren informerade om att det inte är möjligt att kalla programmet för ett 
gästforskarprogram då ett sådant i formell mening har en annan utformning. Curt Karlsson 
ifrågasatte huruvida det är rimligt att styrelsen ska bestämma vilka som ska bjudas in 
och föreslog att föreståndaren istället kan besluta om den frågan.   
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Styrelsen beslutade 
 att  inrätta ett program som ger ett stöd till seniora forskare som gästar CKS såsom 
beskrivit i bilaga 6 med förändringen att det är föreståndaren som bjuder in forskaren, 
bilaga 6.  

 
§7 CKS Lärande 

Sabrina Thelander informerade om CKS jubileumskonferens den 16 november 2017. 
CKS fyller 20 år under 2017 och jubileumskonferensen har temat ”Framtid, kunskap och 
visioner” och vänder sig till olika individer och organisationer som är i kontakt med 
CKS. Konferensen kommer också att innefatta en middag på kvällen.  
Sabrina Thelander informerade också om förändringarna i bemanningen av KSO- och 
KC-nätverken samt ledarskapsutbildningen till följd av att hon, på rektors uppdrag, 
kommer att påbörja ett arbete med att studera förutsättningarna för 
uppdragsutbildningar vid LiU.  

Styrelsen beslutade 
 att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

 
§8 Qvalitet Öst, Kvalitetsnätverk 

Josefina Syssner informerade om att CKS under flera år varit värd för det 
mellankommunala nätverket Qvalitet Öst i vilket åtta Östgötakommuner och Tranås 
ingår. Verksamheten i nätverket har emellertid väldigt svaga kopplingar till forskning 
och har därutöver uttryckt en önskan om att verka relativt autonomt från CKS 
övergripande mål och ramar. Under hösten har därför diskussioner förts med 
kommuncheferna om hemvisten för Qvalitet Öst och då har det framkommit få 
argument för att behålla nätverket inom CKS.  

Styrelsen beslutade 
 att uppdra åt CKS föreståndare att senast till halvårsskiftet 2017 och i samarbete med 
nätverkets koordinator hitta en alternativ hemvist åt Qvalitet Öst , bilaga 7.  

 
§9 Avrapportering av forskningsprojekt  

Brita Hermelin introducerade Kerstin Johansson som presenterade sitt 
forskningsprojekt ”Organisering av och långsiktiga strategier för kommunal välfärd – 
Exemplet evidensbaserad praktik i socialtjänsten.” I studien framkom det att det har 
saknats en fungerande strategi för att implementera en evidensbaserad praktik i den 
kommunala socialtjänsten. I den efterföljande diskussionen ifrågasattes om idén med en 
evidensbaserad praktik, influerad av den medicinska vetenskapen, överhuvudtaget har 
förutsättningar att fungera inom den kommunala socialtjänstkontexten.  

Styrelsen beslutade 
att godkänna slutrapportering från projektet Organisering och långsiktiga strategier för 
kommunal välfärd – Exemplet evidensbaserad praktik i socialtjänsten, bilaga 8a, 8b. 
att uppdra åt CKS föreståndare att slutreglera forskningsbidraget.     
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§10 CKS Forskningsstöd  
Brita Hermelin informerade om styrelsens arbete under det senaste året med CKS 
Forskningsstöd. Beslut om utlysning av forskningsmedel fattades den 15 mars och 
under hösten har styrelsens beredningsgrupp, med inspel av hela styrelsen under 
septembermötet, tagit fram ett förslag på två ansökningar som ska beviljas stöd. 
Beredningsgruppen har tydligt poängterat betydelsen av att en ansökan som beviljas 
medel har en hög kommunal relevans samt en hög vetenskaplig kvalitet. Efter 
beviljandet av forskningsmedel till de två projekten kommer det att finnas pengar kvar 
till en eventuell ytterligare utlysning under de närmaste åren.         

Styrelsen beslutade 
 att de två projekt med Johanna Nählinder respektive Henrik Nordvall som 
huvudsökande beviljas forskningsstöd, i enlighet med de projektplaner och 
projektbudgetar som lämnats in, bilaga 9.  
 

§11 Samarbetet mellan CKS & Region Östergötland  
Josefina Syssner informerade om att Region Östergötland under det senaste året har 
diskuterat möjligheterna att stödja och samarbeta med CKS. De diskussionerna har 
intensifierats under hösten. Region Östergötlands främsta intresse är att stärka CKS 
verksamhet såsom uttryckt i CKS ramdokument och det samverkansavtal som finns 
mellan CKS och Östgötakommunerna. Region Östergötland har således inte för avsikt 
att på något sätt ändra inriktningen på CKS verksamhet. 
Det samverkansavtal som nu är framförhandlat och som planerar att träda i kraft den 1 
januari 2017 är till stora delar identiskt med de avtal som CKS har med 
Östgötakommunerna. Enligt det avtalet kommer Regionen bl.a. att beredas en plats i 
CKS Ägarforum (politiska företrädare) och Verksamhetsdialog 
(tjänstemannaföreträdare) – däremot kommer Region Östergötland inte att få någon 
plats i CKS styrelse. Regionen kommer genom avtalet att bidra med två miljoner kronor 
per år under perioden 2017-2021, vilket kan användas till en ytterligare rekrytering eller 
på annat sätt stärka den befintliga verksamheten. Utöver styrelsen kommer även CKS 
Ägarforum att få möjlighet att yttra sig om det här samverkansavtalet.  
Frågan diskuterades i styrelsen där det fanns en stor samstämmighet om att detta var ett 
väldigt bra avtal för CKS.   

Styrelsen beslutade 
 att godkänna förslaget till samverkansavtal med Region Östergötland.  

 
§12 Nytt samverkansavtal 2017-2021  

Josefina Syssner informerade om att alla medlemskommuner samt Linköpings 
universitet nu har skrivit under det femåriga samverkansavtal som träder i kraft den 1 
januari 2017. Josefina Syssner som Anders Härnbro uttryckte båda en stor glädje över 
att Östgötakommunerna på det här sättet valt att investera i den forskning och 
kunskapsbildning som görs på CKS. Josefina Syssner framförde också ett stort tack till 
alla i styrelsen som bidragit till att det här avtalet har kommit på plats.     

Styrelsen beslutade 
 att notera informationen.  
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§13 Nästa års möten  
Förslag på mötesdatum för CKS styrelse för 2017 är: 
Möte 1 
28 mars, kl. 13:15-16, Lokal Tvärsnittet, CKS, Norrköping. 
Möte 2 
30 maj, kl. 13:15-16, Lokal Tvärsnittet, CKS, Norrköping.     
Möte 3 
26 september, kl. 13:15-16, Lokal Tvärsnittet, CKS, Norrköping.     
Möte 4 
5 december, kl. 13:15-16, Lokal Tvärsnittet, CKS, Norrköping. Jullunch 12-13.     

,Styrelsen beslutade 
 att anta förslaget till mötesdatum för CKS styrelse för 2017, bilaga 10.  

 
§14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor väcktes vid mötet.  
 

§15 Sammanträdet avslutas 
Ordförande avslutande mötet och tackade styrelsen för engagemanget under det gångna 
året. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
 
Johan Wänström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Härnbro  Maria Gillberg 
 
        
    
       
                                                      
  


