
  
 
  3_Protokoll sammanträde 20190206.docx 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Närvarande: 
Helena Lindholm, ordförande  
Johan Schaar, vice ordförande 
Julia Schalk, ledamot, med t.om. p.8bii 
Eva Lithman, ledamot 
Kim Forss, ledamot 
Fredrik Uggla, ledamot från p. 8bii 
Torgny Holmgren, ledamot  
Janet Vähämäki, ledamot  
Magnus Lindell, ledamot 
Sara Johansson de Silva, ledamot 
Jan Petterson, kanslichef 
Markus Burman, utredningssekreterare 
Eva Mineur, utredningssekreterare 
Lena Johansson de Chateau, 
utredningssekreterare 
Nina Solomin, kommunikationsansvarig 
Anna Bäckman, bitr. 
utredningssekreterare 
Hanna Renkel, praktikant 

 
Frånvarande: 
Mats Hårsmar, utredningssekreterare 
Iris Luthman, utredningssekreterare 
Lennart Peck, expert UD  

 
1. Öppnande av mötet  

Ordförande Helena Lindholm, hälsade EBA:s tre nya ledamöter välkomna; Sara 
Johansson de Silva, Janet Vähämäki och Magnus Lindell. EBA-kansliets nya 
praktikant Hanna Renkel välkomnades. Expertgrupp och kansli presenterade sig för 
varandra.  
 

2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 

3. Protokoll från föregående möte  
 
Protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Administrativa frågor 
a. Budget  

Kanslichefen presenterade förslag på budget för 2018 samt budgetäskande 
för 2019.  
 
Beslut: Budget 2018 och budgetäskande 2019 tillsänds UD.  
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b. Övrigt 
Kansliet har på expertgruppens uppdrag undersökt olika alternativ för en så 
kallad styrelseportal för mer effektiv hantering av möteshandlingar. 
Alternativen skiljer sig åt både i funktion, pris och säkerhet..  
 
Beslut: Kansliet fick i uppdrag att undersöka möjligheten för RK centralt att 
upphandla ett system att användas av EBA och andra 
utredningar/kommittéer. Om möjligheten inte finns tas frågan upp igen vid 
ett kommande sammanträde. 
 
Anna kommer att vara ledig fr o m 7 februari. Åter 4 mars.  
 
Jan informerade om rekryteringen av ny utredningssekreterare. 69 personer 
har sökt tjänsten. Hittills har elva kandidater intervjuats av kansliet.   
 

5. Besök av biståndsministern 
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, besökte 
sammanträdet. Ordförande, Helena, gav en kort presentation av EBA:s verksamhet, 
syfte och målgrupper samt exempel på tidigare studier. Därefter gav ministern sin 
bild av utmaningar och prioriteringar med det svenska utvecklingssamarbetet vilket 
följdes av ett öppet samtal om politikens utformning och EBA:s roll för 
kunskapsinhämtning. Ordförande tackade ministern med medarbetare för besöket 
och framhöll att EBA ser fram emot fortsatt samarbete.  
 

6. Information  
Markus rapporterade från seminariet om missbruk av per diem i biståndet. 
Seminariet hölls den 14:e januari i EBA:s lokaler och samlade ett fyrtiotal personer. 
Det var en bra, livlig diskussion.  
 
Jan rapporterade från Sidas analysnätveks konferens den 5 februari där EBA deltog 
som inbjuden extern organisation.  
 
Jan rapporterade från en workshop med Sidas ramorganisationer den 6 februari där 
Andrew Shepherd presenterade huvuddragen i en kommande EBA-rapport om 
initiativ från civilsamhället inom antidiskrimineringsområdet tillsammans med ett 
samtal om svenska erfarenheter på området. 
 
Ledamöterna påmindes om att anmäla eventuellt jäv till kanslichefen i enlighet med 
jävspolicyn. 
 
Ledamöterna uppmanades höra av sig till kansliet om tillgänglighet under 
Almedalsveckan för eventuellt deltagande från EBA:s sida.  

 
7. Biståndsanalys  

Nina presenterade aktuellt utkast. Synpunkter eller korrigeringar mailas till Nina för 
eventuell redigering till den skarpa version som presenteras vid nästa sammanträde.  

 
8. Projekt 

a. Rapport för beslut  
 

b. Projektförslag för beslut  
i. Uneven Progress and Uneven Access 

 
 
 



  
 
  3_Protokoll sammanträde 20190206.docx 

 
 

 
Julia Schalk anmälde jäv då RFSU anges som delfinansiär 
tillsammans med KI.  
 
Eva Mineur föredrog projektförslaget som handlar om att studera det 
svenska biståndet till säkra aborter genom en portföljanalys och 
kvalitativa fallstudier i Uganda och Bangladesh.  
 
Expertgruppen konstaterar att detta är ett prioriterat område för EBA 
och att förslaget ringar in en mycket viktig fråga för svenskt bistånd. 
Ledamöterna konstaterar att det är anmärkningsvärt att denna 
kunskap inte redan finns. Expertgruppen pekar på vissa utmaningar 
i liggande förslag, bl.a. ett oprecist syfte och den föreslagna 
samfinansieringen med RFSU.  
 
Beslut: Expertgruppen går inte vidare med föreliggande, men 
välkomnar ett reviderat, förslag. 
 

ii. Sidas sak-och förvaltningsanslag 
 
På expertgruppsmötet 2018-03-14 beslutades att kansliet skulle 
arbeta fram en text till en direktupphandling av en utvärdering av 
balansen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag. Vid sista datum 
att lämna förslag, hade två kvalificerade förslag inkommit. 
Bedömningsgruppen såg tydliga kompletterande delar i förslagen. 
Efter samtal mellan förslagsställarna, initierat av 
bedömningsgruppen, hade dessa nu inkommit med ett gemensamt 
förslag. Expertgruppen pekade på vikten av att studera förändringar 
i Sidas regleringsbrev, konsekvenserna av anslagsfördelningen, 
samt betydelsen av val av jämförelseländer.  
 
Beslut: Expertgruppen valde att gå vidare med studien enligt 
förslag. Johan Schaar utsågs till referensgruppsordförande.  
 

c. Information om kommande seminarier  
Eva Mineur informerade om kommande workshop med svenska 
civilsamhällesorganisationer den 5 mars. Workshopen tar avstamp i EBA-
rapporten om biståndets utmaningar i det krympande demokratiska 
utrymmet i Turkiet (2018). Syftet med workshopen är att, tillsammans med 
rapportförfattarna, diskutera rapportens slutsatser och ta del av 
civilsamhällets erfarenheter av att verka i krympande demokratiska 
utrymmen. Hur kan vi gemensamt ta tillvara på erfarenheterna och vilken 
roll kan framtidens bistånd spela i detta?  
 
Johan informerade om kommande lanseringsseminarium av EBA-studien 
Underfunded appeals: understanding the consequences, improving the 
system (2018:09). Lanseringen äger rum i Sidas hörsal 7 februari. På 
seminariet presenteras dels rapporten, dels ALNAP:s analys av det 
humanitära systemet utveckling under de senaste tre åren.  
 
Markus informerade om planerad lansering av rapport 2018:07 om  
jämställdhetsintegering på Sida. Seminariet arrangeras 7 mars i Sidas 
hörsal.  
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d. Pågående projekt, information/beslut 
Inga kommentarer på projekt-och seminarielistan. 

 
9. Verksamhetsplan 2019  

 
Kommittéer använder sig (EBA veterligen) vanligtvis inte av 
verksamhetsplaner. EBA har hittills använt en dynamisk aktivitetsplanering för 
överblick och planering av verksamheten. 

 
Som en följd av Statskontorets översyn beslutade expertgruppen under sitt 
internat i oktober 2018 att för 2019 upprätta en verksamhetsplan. Ambitionen 
är att hålla den kortfattad och tydlig och främst som ett internt 
planeringsverktyg. 

 
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes efter en översyn av några 
målformuleringar. 
 

10. Övriga frågor 
 

11. Mötet avslutas 


