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utredningssekreterare  
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Frånvarande:  
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1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

3. Protokoll från föregående möte
Protokollet godkändes

4. Administrativa frågor
Lennart Peck, expert UD, informerade om processen för ledamöternas samt
kanslipersonalens förordnanden. Kanslichefen informerade om att annons för
rekrytering av utredningssekreterare är publicerad.

5. Information
Ordföranden rapporterade från EBA och UD IU:s dialogmöte den 5/12.

Kanslichefen informerade om EBA:s närvaro på MR-dagarna 15-17/11 på Svenska
mässan. Allmänintresset var stort och EBA planerar att även närvara på nästa års
MR-dagar i Linköping.

Kansliet har även träffat Svenska kyrkans internationella avdelning den 27/11.

Eva Mineur rapporterade ifrån en presentation av underlagsrapporten om ICT-bistånd
den 22/11. Dessa miniseminarier bedöms vara en bra form för samtal mellan berörda
parter.

Mats Hårsmar informerade om deltagandet vid en resa till London 19-20/11 med
bland annat UD IU med fokus på framtida utmaningar biståndet.



Gun-Britt Andersson och Lena Johansson de Chateau redogjorde för lanseringen av 
ägarskapsstudien,18/12. På inbjudan av Sida träffade författarna också chefer och 
rådgivare på Sida för presentation och diskussion av rapportens slutsatser och 
rekommendationer. En workshop för Sidaanställda planeras till början av 2019. 
Lanseringsseminariet ”Vem äger utvecklingssamarbetet?” lockade drygt 50 personer 
(UD, Sida, civilsamhälle m fl.). Paneldiskussionen blev livlig och intresset för 
rapporten var stort. Rapporten kommer närmast att presenteras av författarna vid 
olika internationella konferenser. 

Nina Solomin informerade om EBA:s nya podcast samt webbsida. 

Markus Burman informerade om presentationen av rapporten om Sidas 
jämställdhetsintegreringsarbete för statssekreterare med stab på UD. 
Huvudlanseringen sker under början av 2019. Intresset förefaller stort hos 
organisationer och myndigheter som arbetar med frågan. 

6. Biståndsanalys
Nina Solomin informerade om arbetet med Biståndsanalys. Mötet förde ett samtal om
innehåll, tidsplan och disposition utifrån ett utkast med grund i de teman som
beslutades under höstens internat.

7. Besök av statssekreterare Eva Svedling
EBA fick besök av statssekreterare Eva Svedling för ett samtal om aktuella frågor.
Gun-Britt Andersson, Arne Bigsten och Camilla Goldbeck-Löwe tackades av för sitt
arbete i expertgruppen. Statssekreteraren presenterade de tre nya ledamöterna Janet
Vähämäki, Sara Johansson Da Silva och Magnus Lindell.

8. Projekt
a. Rapport för beslut

i. An evaluation of the Swedish cooperation in economic development
with Bosnia & Herzegovina 1995-2018

Kim Forss, referensgruppsordförande för studien, rapporterade om
en smidig process som resulterat i en bra, lättläst rapport med
intressanta slutsatser. Expertgruppen ansåg att rapporten är
grundligt gjord och intressant. Möjligen skulle beskrivningen av
använda metoder kunna stärkas något. Rapporten är på
faktagranskning hos Sida och UD.

Beslut: Rapporten beslutas och godkänns för publicering under
förutsättning att faktagranskningen från UD och Sida inte medför
några innehållsmässiga förändringar samt med de ändringsförslag
som kommit fram under mötet. Detaljsynpunkter lämnas till kansliet.

ii. Underfinansierade FN-appeller
Referensgruppsordförande Johan Schaar redogjorde för rapporten.
Frågan som ställts inför rapportskrivandet – vad händer när FN-
systemets appeller inte täcks –har dock inte gått att besvara i
rapporten men författaren visar på ett bra sätt varför den inte går att
besvara.

Expertgruppen anser att studien är värdefull och relevant. Rapporten
planeras att presenteras på Sida den 7/2, då bland andra
delmålgruppen analytikernätverket inom Sida träffas i Stockholm och
kan närvara.

Beslut: Rapporten godkänns förutsatt mindre revideringar

b. Rapport för diskussion



c. Projektförslag för beslut
i. Tillförlitliga analyser av effekter med teoribaserad utvärdering

Förslaget, från Barbara Befani, avser en metodstudie om
teoribaserad utvärdering. Studien ansågs ge ett stort mervärde även
om den direkta användbarheten hos den primära målgruppen UD kan
diskuteras. Att sätta in studien i ett bredare sammanhang ansågs
mycket viktigt.

Beslut: Expertgruppen valde att gå vidare med studien

ii. Myndighetsbistånd Västra Balkan
Kansliet har, tillsammans med Eva Lithman i Expertgruppen, bedömt
de förslag som inkommit. Av många bra anbud bedömer EBA att
förslaget från MDF Training & Consultancy på bäst sätt lever upp till
kriterierna i inbjudan. Expertgruppen efterfrågade samtidigt mer tid
för författarna i fält.

Beslut: Expertgruppen beslutade att kontraktera MDF Training &
Consultancy med medskick till ”inception meeting” om utökad tid i
fält.

iii. Utlysning om Sidas sak-/förvaltningsanslag
Till utlysningen inkom två, tydligt komplementära, förslag. Efter
samtal med respektive författarteam har de tackat ja att inkomma
med ett gemensamt förslag. Underlaget är för närvarande de två
separata förslagen med en kortare skiss på disposition.
Expertgruppen ställer sig positiv till upplägget men vill ta slutgiltig
ställning till ett samförfattat förslag som ger en tydligare bild av vilken
rapport man kan förvänta sig.

Beslut: Expertgruppen avser gå vidare med studien, men först efter
att ha tagit ställning till ett enhetligt förslag. Beslut om att sätta igång
studien kan ske per capsulam.

d. Projektförslag för diskussion

e. Information om kommande seminarier
Nästa EBA-seminarium kommer att hållas 14/1, då underlagsrapporten om
per diem presenteras i Garnisonen.

f. Pågående projekt, information/beslut

i. Tilläggsfinansiering CPAN

Mats Hårsmar informerade om den pågående rapporten av CPAN. I
ett tidigt skede reste CPAN frågan om behov av täckning för
ytterligare kostnader. De har nu inkommit med en motivering bakom
finansieringsbehovet. EBA:s förslag är att bevilja ¾ av sökt belopp.

Beslut: Expertgruppen godkänner tilläggsfinansieringen samt beslutar
om att ett följebrev ska tillsändas CPAN:s värd, ODI.

ii. Pågående projekt
Expertgruppen beslutade utse:
Kim Forss som referensgruppsordförande för tillitsstudien.
Fredrik Uggla som referensgruppsordförande för metodstudien av
Befani.
Eva Lithman som referensgruppsordförande för studien om
myndighetsbistånd på Västra Balkan.



9. Analys- och utvärderingsutredningen, diskussion och ev. beslut om skrivelse
Ett utkast till skrivelse angående analys- och utvärderingsutredningens betänkande
togs upp för diskussion.

Beslut: Ordförande och kanslichef tar hänsyn till inkomna synpunkter och sänder
gemensamt skrivelsen i egenskap av sina respektive roller.

10. Statskontorets översyn av EBA, beslut om åtgärdsplan
Efter genomgång på internatet har kommentarerna samlats ihop. Åtgärdsplanen
innehåller bland annat tidssättning och ansvarsfördelning.

Beslut: Åtgärdsplanen godkändes

11. Verksamhetsplan 2019, diskussion inför beslut i februari
Ett utkast på verksamhetsplan diskuterades.

Beslut: Kansliet tar till sig de synpunkter som framförts och utarbetar ett förslag till
nästa sammanträde

12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas


