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Gissur Erlingsson (§6)
Robert Jonsson (§9)

Föreståndare
Vetenskaplig ledare
Sekreterare
Forskare
Forskare
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Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade
att utse Cecilia Burenby till justeringsperson.

§3

Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd dagordning.

§4

Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)
Styrelsen beslutade att lägga förra mötesprotokoll till handlingarna

§5

Anmälningar
Föredragande Sara Gustafsson

a

Information från föreståndaren (muntlig information)
Personalläget
Intervjuer för lektoratet på CKS är klara och beslut från anställningsnämnden
väntas i mitten av juni.
En ny forskningsassistent, Zeth Isaksson, började på CKS i mitten av april. Han
jobbar tillsammans med Gissur Erlingsson i polariseringsprojektet.
En annons för en doktorandtjänst som är placerad under avdelningen för
statsvetenskap finns ute i skrivande stund. Tjänsten är delvis kopplad till CKS
genom Bo Perssons projekt om mellankommunal samverkan.
Övrigt
Samverkansavtalen är underskrivna av alla utom Norrköpings kommun som tar
beslut den 14/6. Diskussionerna med regionen kring avtalet pågår och de
förväntas skrivas på innan sommaren.
Den 2 juli är sista dagen att lämna in bidrag till CKS uppsatspris. Sara Gustafsson
uppmuntrar alla till att tipsa relevanta kandidater om priset.
Styrelsen beslutade
att notera informationen

b

Aktuella forskningsansökningar (bilaga 2)
Bland annat har Brita Hermelin och Bo Persson gått vidare till omgång två i en

LINKÖPINGS UNIVERSITET
CKS STYRELSE

Sammanträdesdatum 2021-05-27
PROTOKOLL
2021-2
3(6)

ansökan till Forte och Richard Öhrvall är delaktig i en ansökan som Uppsala
universitet håller i.
Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 2
c

Aktuella publikationer (bilaga 3)
I bilagan presenteras nya publikationer som tillkommit sedan det senaste
styrelsemötet i röd text, äldre publikationer i svart text. Exempel på en av de nya
publikationerna är CKS-rapporten Näringslivsutveckling i gles- och landsbygd: en
kartläggning av problemskrivningar och åtgärder i lokalt näringslivsarbete,
skriven av Amira Fredriksson och Josefina Syssner.
CKS publikationer publiceras i CKS egna kanaler, en del i form av CKS-rapporter,
på vår webb och i CKS egna konton på sociala medier. Publikationer presenteras
också ofta av forskarna på seminarier eller konferenser och de publiceras även i
externa aktörers kanaler.
Styrelsen beslutade
att notera informationen

§6 Presentation av det nya forskningsprojektet ”Ett polariserat samhälle?
Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige”
Gissur Erlingsson presenterade projektet ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell
och lokal urbanisering formar Sverige” som löper på fyra år och är ett av två projekt
som fått medel från Länsförsäkringars Fond för Forskning och Utveckling.
Projektet ingår i Länsförsäkringars satsning på forskning om samhällspolarisering
under 2020.
Projektmedlemmar är Gissur Erlingsson (projektledare), Susanne Wallman
Lundåsen och Richard Öhrvall från CKS samt Andreas Bergh, Nationalekonomiska
institutionen vid Lunds universitet och Maria Brandén, Institutet för analytisk
sociologi vid LiU.
Projektets övergripande syfte är att studera samhällelig polarisering, vilket här
avser skillnader i politiska beteenden, politiskt deltagande, tillit, trygghet och
värderingar. Fokus ligger på geografiska skillnader mellan stad och land som ska
studeras såväl nationellt, i riket som helhet, som lokalt inom enskilda kommuner.
Styrelsen kommenterar att projektet är mycket intressant och relevant. Ett
spännande ämne som tangerar den mångåriga diskussionen kring ”hela landet ska
leva”.
En fråga om projektets internationella kontext lyftes också. Svaret är att man i
projektet har kontakt med ett relevant forskningscentrum i Southampton och man
har även inlett samtal med en japansk erkänd forskare på området.
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§7 Processen att revidera inriktningsdokumentet
Föredragande: Sara Gustafsson
CKS inriktningsdokument 2018 - 2021 är under revidering. Vanligtvis skulle
revideringen gjorts tillsammans av styrelsen och CKS medarbetare under ett fysiskt
möte men med tanke på läget måste den största delen av processen skötas på
distans.
CKS har gått igenom dokumentet i olika delar med hela avdelningen och delar av
avdelningen. Eftersom innehållet i dokumentet till stora delar fortfarande är
relevant föreslår vi inte några omvälvande förändringar. Förslaget till fortsatt
upplägg är att vi fortsätter jobba digitalt och tar fram ett förslag som tas vidare med
styrelsen, förhoppningsvis vid ett fysiskt möte i höst.
Styrelsen beslutade
att godkänna upplägget för revidering
§8. CKS 25-årsjubiléum
Föredragande: Sara Gustafsson
Nästa år fyller CKS 25 år, något som vi planerar att uppmärksamma under hela
året. En arbetsgrupp på CKS har börjat jobba med planeringen av jubileumsåret.
Några av förslagen är att försöka göra något lite extra av kommundagen, som ju blev
inställd 2021 på grund av pandemin, lansera en jubileumsfilm och eventuellt ta fram
en antologi med innehåll från CKS medarbetare.
Styrelsen skickar med förslag om att få upp nivån på kommundagen genom att
bjuda in talmannen eller någon minister. Förslag på datum för kommundagen är
den 10 mars, det behöver spikas inom kort.
Styrelsen noterar informationen

§9. Diskussionspunkt: Erfarenheter från mötesformer under distansläget
Diskussionspunkten inleddes med att Robert Jonsson och Marie-Louise Elebring
delade med sig av sina erfarenheter från utbildningen ”Ledarskap i kommuner”
(Liko) respektive CKS seminarieserie och de mötesformer som använts under
pandemin.
Liko har varit svår att genomföra digitalt, då upplägget på utbildningen bygger
mycket på personliga relationer och nätverkande. Kursen hade en nystart hösten
2020 då man hade en fysisk träff i Vårdnäs med alla nya deltagare. Sedan hölls ett
digitalt möte med fokus på kommunforskning som fungerade bra. En utvärdering
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bland deltagarna visade att seminariet med enbart fokus på forskning fungerade bra
digitalt, men de delar som fokuserar på det personliga ledarskapet inte fungerar lika
bra i den formen, bland annat för att alla sinnen inte används i det digitala formatet.
Sedan hösten 2020 har utbildningen varit pausad och man hoppas kunna återuppta
fysiska träffar i höst.
CKS seminarieserie är inne på sin tredje termin med digitala seminarier och det har
fungerat bättre och bättre. Antalet anmälda deltagare är betydligt fler än när
seminarierna hölls på plats i kommunerna och vi har haft en betydligt större
geografisk spridning på deltagarna. Vi ser också att fler personer inte ”dyker upp”,
eller loggar in. när det väl är dags för seminariet.
Formen för CKS-seminarierna, föreläsning med efterföljande diskussioner har
fungerat bra ju längre tiden har gått och deltagarna har blivit alltmer vana vid att
diskutera i digitala grupprum.
Efter presentationen delades styrelsedeltagarna in i grupper för att diskutera
följande frågeställningar:
•

Vad har vi lärt oss från distansläget och digitala lösningar som vi kan ta med
oss efter pandemin?

•

Finns det saker vi inte har gjort än men som vi borde göra framöver?

•

Vad har vi gjort som vi inte ska göra?

Kort sammanfattning från diskussionerna:
•
•

•

•
•

Det nya formatet och arbetssättet vi tvingats att anamma är ett pågående
lärande, hybridformatet är här för att stanna.
Det digitala formatet är effektivt när det handlar om renodlade
informationsmöten men när det gäller möten av mer strategisk karaktär behöver
man ses på riktigt.
Det kommer att ställas högre krav på kvalitet på det digitala formatet vartefter.
En större efterfrågan på exempelvis teknisk förfining och mer professionell
filmning riskerar att göra det svårare att genomföra digitala konferenser,
seminarier mm.
I ett digitalt format deltar man inte med alla sinnen.
CKS verksamhet kan inte fortsätta med enbart digitala möten, då nätverkande,
samverkan och det personliga mötet är en så stor del av verksamheten. Däremot
kan säkert någon form av hybridlösningar vara bra i flera sammanhang.
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§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.
§11. Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

