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Styrelsesammanträde nr 3, 2017 
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Närvarande Tjänstgörande ledamöter 

 Bo Hellgren, ordförande 

Eva Andersson  

Sophia Jarl 

Anna Nilsson 

 Curt Karlsson 

 Kerstin Ekberg 

Marie Jansson (t.o.m. §8) 

Jörgen Nissen 

 

Närvarande ersättare som inte tjänstgör 

 Maria Gillberg  

 

 Övriga 

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

mötet samt Erik Eriksson under §7b. 

 

§1. Sammanträdet öppnas 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.   

 

§2. Val av justeringsperson 

  Styrelsen beslutade 

   att utse Jörgen Nissen till justeringsperson.  

 

§3. Fastställande av dagordning 

  Styrelsen beslutade 

   att fastställa utsänd dagordning. 

 

§4. Anmälningar 

 a Föregående mötesprotokoll  

  Styrelsen beslutade 

att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 2, 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 Sabrina är tjänstledig på 95 

procent för att på rektors uppdrag arbeta med att utveckla 

förutsättningarna för uppdragsutbildning på Linköpings universitet. 

Vidare finns det planer på att anställa en assistent på halvtid till ett 

av Josefina Syssners projekt. Därutöver kan det finnas ytterligare 

långsiktiga behov av rekryteringar, vilket Martin kommer att 

återkomma till längre fram.   

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

  d Aktuella forskningsansökningar 

 Brita Hermelin informerade om forskningsansökningar. I det 

sammanhanget diskuterades behovet av att göra nya försök med 

ansökningar som fått avslag, hur nära ansökningarna ligger 

ramprogrammet samt hur nära vi samarbetar med olika former av 

finansiärer.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 3. 

 

  e Aktuella publikationer 

 Brita Hermelin informerade om de senaste publikationerna på CKS. 

Därutöver kommer bland annat CKS jubileumsantologi att 

publiceras nu under hösten. Frågan om hur medarbetarnas 

medieframträdande skulle kunna redovisas har diskuterats på CKS 

och ett konkret förslag kommer att presenteras vid nästa 

styrelsemöte.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna, bilaga 4. 

 

  f CKS styrelse 2018-2020 

 Martin Klinthäll informerade om att kommunerna och då 

framförallt Kso i Östgötakommunerna har påbörjat arbetet med att 
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utse ledamöter, inklusive en ordförande, till nästa styrelse. 

Universitetets ledamöter i CKS styrelse utses av rektor.   

  Styrelsen beslutade 

    att lägga informationen till handlingarna. 

 

§5. Ansökan till stöd till nätverk för kommunsekreterare 

 Martin Klinthäll informerade om en skrivelse som inkommit från 

Östergötlands kommunsekreterarnätverk där man föreslår att CKS 

inrättar ett nätverk för kommunsekreterare. Det nätverket existerar 

redan men man skulle nu vilja att CKS blev värd för nätverket och 

att CKS därmed också finansierar nätverkets verksamhet. 

Kommunsekreterarna skulle kunna vara en intressant 

kommunstrategisk målgrupp men frågetecken väcktes i styrelsen 

kring syfte och organisation kring nätverket.  

  Styrelsen beslutade 

 att uppdra till föreståndaren att inför nästa styrelsemöte 

sammanställa underlag för beslut i frågan (bilaga 5).  

 

§6. Ekonomi 

Martin Klinthäll informerade om CKS ekonomi. Ola J. Hedin, som 

arbetar med CKS ekonomi, är på väg tillbaka från föräldraledighet 

varvid det för tillfället saknas en detaljerad fullständig redovisning 

av ekonomin. Allt tyder emellertid på att CKS under 2017 kommer 

att göra ett betydande överskott 2017, vilket främst kan kopplas till 

det nya samverkansavtalet med Region Östergötland (som 

färdigställdes efter beslutet om årets budget), Sabrina Thelanders 

tjänstledighet samt att de två Post-Doc. anställningarna kom igång 

senare än planerat. Styrelsen kommunicerade ett behov av att 

undersöka eventuella långsiktiga förstärkningar av verksamheten.  

   Styrelsen beslutade 

 att lägga informationen till handlingarna (bilaga 6).  

  

§7. CKS Lärande  

Martin Klinthäll informerade om att det skett en del förändringar i 

ansvarsfördelningen i CKS Lärande till följd av Sabrina Thelanders 

tjänstledighet.  
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 a Samverkansdagen 

 Brita Hermelin informerade om Samverkansdagen som CKS 

arrangerar tillsammans med Linköpings kommun. Temat för årets 

samverkansdag är Integration genom företagande.  

 

 b Seminarieserien 

Erik Eriksson informerade om att höstens CKS seminarier som 

inkluderar seminarier om styrning av offentliga bolag samt om 

tjänstemannastyre. Det övergripande planerade temat för 

seminarierna våren 2018 är lokalt integrationsarbete. Alla 

seminarier kommer att arrangeras ute i kommunerna och de 

senaste seminarierna har varit väldigt välbesökta.     

 

  c Ledarskap i kommunerna 

 Martin Klinthäll informerade om att Robert Jonsson har tagit över 

ansvaret för utbildningen Ledarskap i kommunerna. En ny kull av 

kommunala chefer är nu igång med sin utbildning, vilket bland 

annat inkluderar ett mentorsprogram med kommunchefer.  

 

  d Nätverk 

 Johan Wänström informerade om den senaste gemensamma 

nätverksträffen för Kso- och Kc-nätverken med Vimmerby kommun 

som värd. Nästa Kc-träff är i Vadstena och nästa Kso-träff är i 

Hallsberg senare i höst. Nästa års gemensamma träff kommer att 

arrangeras i Söderköping i mars.   

 

  e Jubileumskonferens 

 Martin Klinthäll informerade om planeringen för CKS 

jubileumskonferens den 16 november i Norrköping då CKS fyller 20 

år.  

  Styrelsen beslutade 

    att lägga all information om CKS Lärande till handlingarna.  

 

 

§8.  CKS uppsatspris 

Brita Hermelin informerade om att 36 uppsatser inkom innan 

deadline i juni. Personalen på CKS har läst alla uppsatser där en 

mindre mängd utvalda uppsatser lästes av åtminstone två läsare. 

Den processen utmynnade i att två uppsatser bedömdes vara bäst 

kvalificerade till CKS-pris: ”Gymnasieskolan i samverkan – 
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Mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla 

kommunen” författat av Ann Jansson samt ”Konsultmäklare inom 

offentlig upphandling” författad av David Ljungberg.   

  Styrelsen beslutade 

 att utse  ”Gymnasieskolan i samverkan – Mellankommunal 

samverkan och dess effekter i den lilla kommunen” av Ann Jansson 

till bästa kommunuppsats 2016-2017 vid Linköpings universitet 

(bilaga 7). 

  

§9.  Övriga frågor 

Martin Klinthäll informerade om att ett ramdokument för CKS ska 

tas fram av nästa års styrelse. Det arbetet brukar innefatta ett 

internat i september. Eftersom det är val i september nästa år bör 

det vara en annan tidpunkt för ett sådant internat. Ett alternativ är 

att vänta med internatet till vintern 2018-19, ett annat alternativ är 

att tidigarelägga internatet till våren 2018. Martin ska återkomma 

med ett förslag till nästa styrelsemöte.   

   

 

§10. Sammanträdet avslutas.  

   Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Johan Wänström 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Bo Hellgren   Jörgen Nissen  


