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Närvarande Tjänstgörande ledamöter 

 Anders Härnbro, ordförande 

Camilla Egberth (§4-13)  

Maria Gillberg 

 Curt Karlsson 

 Anna Nilsson 

Marie Jansson 

Harald Rochracher 

 

 Övriga 

Sabrina Thelander, Brita Hermelin, Johan Wänström (sekreterare) under hela 

mötet samt Martin Klinthäll (§5), David Ekholm (§9) och Gunnar Helgi Kristinsson 

(§10).  

 

§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. 

 

§4. Anmälningar 

 a Föregående mötesprotokoll  

  Styrelsen beslutade 

att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 1, 2017) till  

handlingarna, bilaga 1 
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 b CKS Nyhetsbrev 

  Styrelsen beslutade 

   att lägga informationen till handlingarna, bilaga 2. 

 

  c Personalläget 

 Sabrina Thelander informerade om att det inte har skett några 

förändringar sedan senaste mötet. Några av vårens praktikanter 

kommer att arbeta på CKS under sommaren. 

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

  d Aktuella forskningsansökningar 

 Brita Hermelin informerade om att inget nytt har hänt i relation till 

forskningsansökningar.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 

 

  e Aktuella publikationer 

 Brita Hermelin informerade om de senaste publikationerna på CKS. 

Curt Karlsson föreslog att medarbetarnas medieframträdande även 

redovisas i samma dokument. Brita Hermelin och Johan Wänström 

ska undersöka hur den sortens information kan tillföras listan på 

bästa möjliga sätt.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4. 

 

§5. Presentation av ny föreståndare 

 Anders Härnbro välkomnade och presenterade Martin Klinthäll. 

Martin är företagsekonom i grunden och har tidigare bland annat 

haft ledaruppdrag på avdelningen för företagsekonomi vid 

Linköpings universitet. Under de senaste åren har han varit 

avdelningschef för Institutet för forskning om migration, etnicitet 

och samhälle  (Remeso) på Campus Norrköping. CKS starka fokus 

på samverkan är en av de saker som lockar Martin till CKS. 

Dessutom upplever Martin det som väldigt positivt att han får 

möjlighet att fortsätta med sin forskning på CKS med fokus på 

immigration, entreprenörskap och arbetsmarknad.   
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  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

§6. Ekonomi 

Sabrina Thelander informerade om att CKS ekonomi följer den 

tilläggsbudget som fastställdes vid det senaste styrelsemötet.  

   Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna.  

 

§7 Verksamhetsplan 2017 

Sabrina Thelander informerade om arbetet med en 

verksamhetsplan för CKS – det finns nu ett färdigt förslag.  Curt 

Karlsson frågade om inte höstens seminarier borde finnas med 

Verksamhetsplanen. Sabrina meddelade att så var fallet och att det 

ska justeras. Styrelsen diskuterade också hur verksamhetsplanen 

ska spridas, på vilket sätt den blir användbar för andra än för 

styrelsen och de som arbetar på CKS. Verksamhetsplanen kommer 

bland annat att skickas ut till kommunerna.   

Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna (bilaga 5a, 5b) 

  

§8. CKS Lärande  

Sabrina Thelander påminde om CKS jubileumskonferens den 16 

november 2017 i Norrköping. Därutöver informerade hon om 

vårens genomförda seminarier och att deltagandet har varit högt vid 

de två senaste seminarierna. Hon informerade vidare om höstens 

tre planerade seminarier med fokus på bolag och privata aktörer i 

den kommunala verksamheten.   

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna 

 

§9.  Presentation av ny medarbetare 

Brita Hermelin introducerade David Ekholm som är ny postdoc på 

CKS. David har studerat såväl pedagogik, sociologi och 

statsvetenskap men har en fil.dr. i Socialt arbete. Han har dessutom 

arbetat som projektassistent i folkhälsovetenskap vid Umeå 
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universitet. Han undervisar om socialpolitik och välfärdssamhället 

på Socionomprogrammet på Linköpings universitet. Davids 

avhandling beskriver hur idrott används som ett verktyg för att 

uppnå sociala ändamål - om idrottens förväntade fostrande inslag 

samt hur den förväntas skapa gemenskap. David planerar att 

fortsätta forska om de frågorna på CKS.      

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

  

§10.  Presentation av gästforskare 

Brita Hermelin introducerade Gunnar Helgi Kristinsson som är 

gästforskare på CKS. Gunnar kommer från Island och presenterade 

sin forskning om medborgarnas bilder av samt erfarenheter av 

korruptionen i offentlig sektor i Island.  

  Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna.    

 

§11. CKS styrelse 2018-2020 

Anders Härnbro informerade om att en ny styrelse ska väljas för 

2018-2020. Formellt sett är det universitetets rektor som utser alla 

ledamöter efter förslag från olika aktörer. Förslagen på företrädarna 

för kommunerna i styrelsen har tidigare hanterats av Östsam, vilket 

inte längre existerar. Anders har därför istället tagit fram ett förslag 

på en ny ordning för hur de politiska representanterna i styrelsen 

ska utses, vilket även kommer att diskuteras vid CKS ägarforum nu i 

juni.  

Förslaget är att länets åtta mindre kommuner tillsammans utser två 

ordinarie ledamöter och två ersättare; de tre mellanstora 

kommunerna tillsammans utser två ordinarie ledamöter medan de 

två stora kommunerna tillsammans utser en ordinarie ledamot och 

två ersättare. Ordförande väljs på CKS ägarforum. I arbetet med att 

identifiera lämpliga kandidater bör bland annat partifördelningen i 

styrelsen, personens intresse för de frågor som behandlas i styrelsen 

samt förutsättningarna för närvaro att beaktas.      

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 
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§12. Övriga frågor  

Inga övriga.  

   

 

§13. Sammanträdet avslutas.  

   Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Johan Wänström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Anders Härnbro   Curt Karlsson  


