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Centrum för kommunstrategiska studier 
Styrelsesammanträde nr 1, 2017 
 
Datum: 2017-03-28 
 
 
Närvarande Tjänstgörande ledamöter 
 Anders Härnbro, ordförande 
 Maria Gillberg (§1-5 samt 7) 

Eva Andersson (§6 samt §8-15) 
 Sophia Jarl 
 Curt Karlsson 
 Annicki Oscarsson 
 Bo Hellgren 

Lena Högberg 
 

 Närvarande ersättare som inte tjänstgör 
 Maria Gillberg (§6 samt §8-15)  

Anna Nilsson (§1-8) 
 
 Övriga 

Josefina Syssner, Brita Hermelin, Johan Wänström (sekreterare), Sabrina 
Thelander under hela mötet samt Ola J. Hedin under §6 och Inessa Laur under §8 
och Anna Valentinsson §9.  

 

§1. Sammanträdet öppnas 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.   
 

§2. Val av justeringsperson 

  Styrelsen beslutade 
   att utse Curt Karlsson till justeringsperson.  
 

§3. Fastställande av dagordning 

  Styrelsen beslutade 
   att fastställa utsänd dagordning. 
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§4. Anmälningar 

 a Föregående mötesprotokoll  

  Styrelsen beslutade 
att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 4, 2016) till  
handlingarna, bilaga 1 
 

 b CKS Nyhetsbrev 

  Styrelsen beslutade 

   att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2. 
 

  c Personalläget 

 Josefina Syssner informerade om de senaste tillskotten till CKS 
personalstyrka. Inessa Laur (postdoc) började nu i mars medan 
David Ekholm (postdoc) tillträder på heltid i sommar. Wazah Pello 
Esso har anställts som forskningsassistent på CKS och kommer att 
arbeta tillsammans med Gissur Erlingsson i ett projekt om 
kommunala bolag.  

 Utöver det kommer tre praktikanter från Nationalekonomi och 
Statsvetenskap att vara på CKS under den här terminen.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

  d Aktuella forskningsansökningar 

 Josefina Syssner informerade om att det generellt sett fattas få 
beslut om forskningsbidrag under våren, men att CKS har fått ett 
bidrag från Norrköpings kommun för att studera 
arbetsmarknadsläget i Norrköping.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 

 

  e Aktuella publikationer 

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4. 
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§5. Rekrytering av ny föreståndare 

 Anders Härnbro och Brita Hermelin informerade om processen med 
att utse en ny föreståndare för CKS. Josefina Syssner har meddelat 
att hon avser att sluta som föreståndare i sommar men blir kvar som 
forskare på CKS.  

 Rekryteringen av en ny föreståndare är en fråga för universitetet där 
rektor fattar det slutliga beslutet. En rekryteringsgrupp bestående 
av Anders Härnbro, Bo Hellgren, Brita Hermelin, Sabrina Thelander 
och Gissur Erlingsson har arbetat fram en arbetsbeskrivning och 
inte minst en kravspecifikation för en ny föreståndare. Det finns nu 
ett förslag på en ny föreståndare som har tackat ja till att ta det 
treåriga uppdraget. Med hänsyn till återstående formella processer 
kunde inte namnet på kandidaten presenteras under styrelsemötet 
utan kommer att meddelas styrelsen via e-post senare.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 5. 
 

§6. Ekonomi 

Ola J Hedin informerade om bokslutet för 2016 och konstaterade att 
CKS gjort ett överskott om 2,8 mkr. CKS har ett balanserat kapital 
om 3,6 mkr och oförbrukade medel på 10,8 mkr, av vilka 5,8 mkr 
avser samverkansavtalet i stort, 2,1 mkr avser CKS Forskningsstöd 
och 2,9 mkr härrör från övriga bidragsprojekt. Till följd av att CKS 
slutit ett nytt samverkansavtal med Region Östergötland samt vissa 
personalförändringar förelåg även ett förslag till reviderad budget 
för 2017. Förändringarna består framför allt i att bidragsintäkterna 
ökar med 2,2 mkr, av vilka 1,1 mkr reserveras för kommande år. 
Personalkostnaderna ökar med 0,7 mkr, dessutom görs en rad 
mindre följdändringar av OH, IT och lokalkostnader.   

   Styrelsen beslutade 

 att fastställa resultaträkning och balansposter för 2016, samt 
reviderad budget för 2017, bilaga 6a och 6b.  

 

§7. CKS Lärande  

Sabrina Thelander informerade om CKS jubileumskonferens den 16 
november 2017 i Norrköping. Ett digert program är planerat med 
olika föreläsningar hela dagen och en avslutande middag på kvällen. 
Bland annat kommer representanter för såväl regionala som 
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nationella aktörer som CKS samarbetar med att bjudas in till 
konferensen.  
Därutöver lyfte Curt Karlsson frågan om deltagandet på CKS-
seminarier och efterlyste åtgärder för att höja deltagarantalet, inte 
minst från kommunernas sida.   

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

    

§8.  Presentation av nya medarbetare 

Josefina Syssner introducerade Inessa Laur som är ny postdoc på 
CKS. Inessa berättade att hon kommer från Moldavien, studerade 
till jurist och arbetade i Ukraina innan hon flyttade till Sverige för 
att fortsätta sina studier. Hon har sedan dess varit verksam vid 
Högskolan i Jönköping, disputerade på Linköpings universitet samt 
arbetade en tid på Linnéuniversitet i Kalmar. Hon har dessutom 
varit gäst vid flera andra universitet och högskolor i Europa. Inessa 
har bland annat forskat om olika roller i klusterbildningar i 
samarbetet mellan offentliga och andra aktörer. På CKS kommer 
hon att vara delaktig i forskning om organiseringen av det regionala 
utvecklingsarbetet i Östergötland samt arbetsmarknadsläget i 
Norrköping.       

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

  

§9.  2016 års verksamhetsberättelse 

Josefina Syssner och Anna Valentinsson informerade om arbetet 
med 2016 års verksamhetsberättelse. Ambitionen är att 
verksamhetsberättelsen mer och mer ska spegla CKS som 
organisation snarare än vad enskilda medarbetare har gjort under 
året. 
Styrelsen diskuterade behovet av att det inom verksamhets-
berättelsen finns en värdering av hur väl CKS uppfyller de mål för 
verksamheten som presenteras på sidorna 4-7.     

  Styrelsen beslutade 

 att uppdra till föreståndaren att sammanställa ett stycke som 
behandlar frågan om verksamhetens måluppfyllelse och att med det 
tillägget godkänna 2016 års verksamhetsberättelse, bilaga 7a och 7b.   
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§10. CKS Forskningsstöd, beviljade projekt. 

Brita Hermelin informerade om de två projekt som vid det senaste 
styrelsemötet tilldelades pengar inom ramen för CKS 
forskningsstöd. Arbetet i Johanna Nählinders och Anna Fogelberg 
Erikssons projekt om innovationer i offentlig sektor pågår redan för 
fullt. Henrik Nordvalls projekt om den lokala politikens 
bildningsarenor är i uppstartningsfasen.    

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

§11. CKS Forskningsstöd, doktorandsamarbete  

Josefina Syssner informerade om planerna på att organisera delar 
av CKS Forskningsstöd i formen av ett doktorandsamarbete. 
Bakgrunden till det är dels att vi inte fick in tillräckligt många 
högkvalitativa ansökningar under 2016 års utlysningsprocess och 
att vi således har ett behov av att understödja forskning på LiU på 
något annat sätt. Den andra huvudsakliga anledningen är att det 
finns ett behov av att knyta doktorander närmare CKS för att skapa 
bättre möjligheter för medarbetarna att meritera sig. För att till 
exempel bli professor krävs det bland annat att man har handlett 
doktorander. Dessutom skulle en sådan reform bidra till att skola 
forskare som är intresserade av frågor som rör lokal politik, ledning 
och planering i en svensk kommunal kontext, men det skulle också 
skapa förutsättningar för oss på CKS att knyta ändå starkare band 
till andra forskningsmiljöer på Linköpings universitet.  
Arbetsutskottet gav därför Josefina Syssner i uppdrag att utreda 
frågan och inventera vilka behoven är inom CKS. I praktiken är det 
fyra medarbetare som har nått den vetenskapliga rang som krävs för 
att handleda doktorander, vilka ombads att komma in med underlag 
som beskrev på vilket sätt en doktorand finansierad av CKS 
forskningsstöd skulle kunna genomföras på CKS samt bidra till 
verksamheten här. Mot bakgrund av de inlämnade underlagen 
bedömdes forskningsfältet ”Korruption och maktmissbruk i 
lokalpolitiken” vara det fält som bäst uppfyllde de kriterier som 
identifierats.  

  Styrelsen beslutade 

 att tillstyrka att CKS avsätter medel ur CKS Forskningsstöd för 
finansiering av doktorandanställning med inriktning mot 
”Korruption och maktmissbruk i lokalpolitiken.” 

 att uppdra åt CKS föreståndare att i samarbete med Gissur 
Erlingsson finna en lämplig forskarutbildningsmiljö vid Linköpings 
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universitet och att i samverkan med denna utlysa en anställning 
som doktorand med ovan nämnda inriktning, bilaga 8a och 8b.   

  

§12. Samarbetet med Region Östergötland. 

 Josefina Syssner informerade om det nya samverkansavtalet med 
Region Östergötland. Regionen har poängterat att man vill bidra till 
CKS verksamhet utan att ställa några nya specifika krav på 
verksamheten. En träff med regionledningen är planerad till i 
början av maj där regionledningen ska få möjlighet att bekanta sig 
med CKS verksamhet.  
Styrelsen diskuterade behovet av och förutsättningarna för att 
långsiktigt tydliggöra CKS uppdrag i relation till regionens uppdrag 
och verksamhet.   

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 
 

§13. CKS styrelse 2018 - 2020 

 Anders Härnbro informerade om planerna på att ta fram nya rutiner 
för att utse kommunala styrelseledamöter i CKS styrelse. Formellt 
är det universitetets rektor som utser ledamöterna men 
kommunerna behöver identifiera ett system för att ta fram förslag 
på fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare i styrelsen, inklusive 
en styrelseordförande. Anders ska diskutera frågan med Kso i de 
övriga tolv Östgötakommunerna. En ny styrelse med ett treårigt 
mandat ska vara på plats den 1 januari 2018.      

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

§14. Övriga frågor  

a) Qvalitet Öst 

Josefina Syssner informerade om Qvalitet Öst-nätverket kommer 
att övergå till Helix från och den 1 juli 2017. Styrelsen gav vid mötet 
2016-12-06 föreståndaren i uppdrag att hitta en alternativ hemvist 
åt nätverket. Helix, vilket också är en centrumbildning på 
Linköpings universitet, har visat ett stort intresse för att ta över 
ansvaret för det nätverket.  

   
b) Gästforskarprogram  

Josefina Syssner informerade om CKS gästforskarprogram där 
Grete Rusten från Norge var gäst i februari, masterstudenten Julia 
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Schossner har också tidigare varit här. Senare i vår kommer Gunnar 
Helgi Kristinsson från Island att gästa CKS  och kommer då främst 
att arbeta tillsammans med Gissur Erlingsson.   

c) Nästa möte 

Josefina Syssner informerade om att hon kommer att vara en del av 
ett gästforskarprogram i Tyskland i maj och juni och kommer 
därmed inte att vara föredragande på nästa styrelsemöte. CKS 
biträdande föreståndare Sabrina Thelander kommer istället att vara 
föredragande vid det mötet. 

 

§15. Sammanträdet avslutas.  

   Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Johan Wänström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anders Härnbro   Curt Karlsson  
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