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Tid:
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Videomöte via Zoom
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Josefina Syssner (adjungerad)
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ledamot
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Närvarande ersättare som inte tjänstgör som beslutande ledamöter
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Kerstin Ekberg
Ersättare
Lena Högberg
Ersättare

Övriga

Sara Gustafsson
Brita Hermelin
Marie-Louise Elebring
Ola J Hedin (§5)

föreståndare
vetenskaplig ledare
sekreterare
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Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade
att utse Anna Fogelberg Eriksson till justeringsperson.

§3

Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd dagordning med två tillägg under §11 Övriga
frågor – uppsatstävlingen och avtackning av avgående styrelse.

§4
a

Anmälningar
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll (styrelsesammanträde 3, 2020) till
handlingarna, bilaga 1

b

CKS Nyhetsbrev
Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 2

c

Personalläget
Sara Gustafsson informerade om att CKS har två tjänster på utlysning – ett
biträdande lektorat. Två personer har sökt tjänsten och anställningsintervjuer ska
hållas inom kort. Ett lektorat är också ute, sista ansökningsdag har inte passerat än.
I skrivande stund är det åtta personer som har sökt lektoratet.
Styrelsen beslutade
att notera informationen

d

Aktuella forskningsansökningar
Två projekt har beviljats sammanlagt 14 miljoner kronor från Länsförsäkringar och
FORTE sedan det senaste styrelsemötet. Styrelsen gratulerar till projekten som ger
CKS uppmärksamhet och bekräftelse.
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Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 3
e

Aktuella publikationer
Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 4

§6. Ekonomi
Ola J Hedin informerade kort om budgetprocessen och presenterade förslaget till
budget för CKS 2021.
Styrelsen beslutade
att preliminärt anta budgeten för 2021, bilaga ”CKS budgetförslag till
styrelsen 2020-12-01”.
§7. Nytt samverkansavtal (bilaga 6)
Ett nytt samverkansavtal med CKS samarbetsparter är på gång och det nya gäller
under perioden 2022 – 2026. Martin Klinthäll inledde processen med bland annat
Linköpings och Norrköpings kommuner, sedan har Sara Gustafsson som ny
föreståndare fortsatt arbetet med avtalen med kommunerna. CKS har ett separat avtal
med regionen, de förhandlingarna startar efter jul.
Beredningsgruppen har haft några möten i år, förslaget till avtal har diskuterats på
verksamhets- och ägardialogerna och LiU:s jurister har granskat förslaget.
Nästa steg är att skicka förslaget på avtal till kommunstyrelserna så att beslut kan
fattas så snart som möjligt, helst senast i mars.
Anders Hedeborg noterar att processen har varit väldigt smidig trots rådande
pandemiläge, ett bevis på att kommunerna ser ett stort värde i samarbetet med CKS.
Han gratulerar alla inblandade förhandlare till ett bra resultat.
Styrelsen beslutade
att anta förslaget till samverkansavtal, bilaga 6
§8. 2020 års ägar- och verksamhetsdialoger (muntlig information)
Sara Gustafsson informerade om att det varit bra uppslutning på båda dialogerna och
många lyfte att CKS har en bra verksamhet. Bland annat har nätverksträffarna varit
mycket uppskattade, särskilt de fysiska träffarna i september. En fråga som lyfts handlar
om hur den kunskap man får del av på träffarna kan omvandlas till praktik i
kommunerna.
Ägardialogerna kretsade mycket kring hur man kan planera och tänka framåt i dessa
tider. Hållbar utveckling diskuterades också en hel del. Sammantaget har det varit
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mycket givande diskussioner. Brita Hermelin noterade att det förmodligen har varit en
fördel med digitala dialoger då fler än vanligt har kunnat delta. En input från
verksamhetsdialogerna var att CKS breda inriktning är en styrka.
Styrelsen beslutade
att notera informationen
§9. CKS Lärande (muntlig information)
a. Seminarieserien
Föredragande: Sara Gustafsson, övriga ansvariga
Två av höstens seminarier i serien är genomförda med intressanta föreläsare och
engagerade deltagare. Temat för vårens seminarieserie är ”Civilsamhället i det
lokala: deltagare, utförare och samverkan”. Även vårens seminarieserie kommer
att genomföras digitalt.
b. Ledarskap i kommuner
En ny omgång av utbildningen Ledarskap i kommuner drog igång i höstas med
en fysisk träff. Novemberträffen blev uppskjuten på grund av pandemiläget och
vissa delar kommer att hållas digitalt i december. Utskicket av inbjudan till nästa
omgång av utbildningen har skjutits fram.
c. Nätverken
Båda nätverken fick ställas in i december eftersom det är väldigt värdefullt att
träffas på riktigt. Förhoppningsvis går det att ses i mars. På grund av inställda
aktiviteter kommer deltagarna inte behöva betala hela avgiften för att vara med i
nätverken.
d. Samverkansdagen
Samverkansdagen den 4 november arrangerades som vanligt av LiU genom CKS
tillsammans med Linköpings kommun under East Sweden Innovation Week.
Årets tema var ”Omställning för hållbar livsstil - värderingar, strategier och
insatser” Cecilia Åsberg, professor i genus, natur, kultur vid LiU var huvudtalare.
Samverkansdagen hölls digitalt.
Styrelsen beslutade
att notera informationen

§10. Diskussion: reflektion kring styrelsearbetet 2018–2020
Närvarande deltagare fick i mindre grupper diskutera följande frågor:
- Vad upplever du har fungerat bra i styrelsearbetet?
- Vad upplever du har fungerat mindre bra i styrelsearbetet?
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Kort sammanfattning av gruppdiskussionerna:
• CKS är en välorganiserad verksamhet som det är lätt att komma in i som ny
styrelseledamot.
• Bra med en mix av styrelsedeltagare från LiU och från kommunerna.
• Som ny politiker i styrelsen vore det bra att få en genomgång av LiU:s
organisation.
• Dålig närvaro på möten av politiker – vad beror det på?
• Bra om nya styrelseledamöter kunde få en presentation av vad medarbetarna på
CKS gör för att få lära mer om pågående forskning och inte bara färdiga resultat.
• Viktigt med rutiner och bra överlämning till ny styrelse.
• Nya styrelseledamöter behöver bli insatta i styrelsens mål.
• Styrelsen borde bli mer aktiv på möten och ta en större del i, och initiera,
strategiska diskussioner, till exempel om utlysning av nya tjänster,
forskningsansökningar och budget.
• Styrelsen har successiv blivit mer passiv, mer diskussion överlag efterlyses.
• Hitta fler sätt att ta tillvara den kompetens som finns i styrelsen.
• Lägg upp mötena så att viktiga beslut diskuteras på ett möte och beslut tas på
mötet efteråt.
• Förslag på att träffa andra styrelser på IKOS för erfarenhetsutbyte.
• Arbetsutskottet, AU, har börjat titta på en modell för att få till mer diskussioner
och dialog på styrelsemötena.
§11. Övriga frågor
Uppsatstävlingen
Uppsatsvinnaren Johanna Wistrand deltog för att få sitt digitala diplom och för att
berätta lite om sig själv. Hon har en masterexamen från Affärsjuridiska programmet och
jobbar numera med bolagsrätt på en advokatbyrå i Stockholm. Uppsatsen, som
behandlar ett väldigt aktuellt ämne, har fått mycket uppmärksamhet. Ämnet är unikt på
utbildningen och Johanna var den enda som skrev om kommunala bolag.
Avtackning av styrelsen
Sara Gustafsson tackar för det fantastiska jobb som styrelsen har gjort under de tre åren.
De har gett bra input till kommande arbete och Sara är tacksam för styrelsens stora
kompetens och erfarenhet.
§12. Sammanträdet avslutas
Ordförande tackar styrelsen som jobbat mycket bra ihop under tre år och som nu lämnat
ett bra underlag till nästa styrelse. Mötet avslutades.

