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Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Johan Schaar, vice ordförande
Anders Trojenborg, expert UD
Vera Mörner, UD
Magnus Lindell, ledamot
Torgny Holmgren, ledamot
Eva Lithman, ledamot
Janet Vähämäki, ledamot
Julia Schalk, ledamot
Jan Pettersson, kanslichef
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Lisa Hjelm, utredningssekreterare
Nina Solomin, kommunikationsansvarig
Markus Burman, utredningssekreterare
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare
Tobias Högberg, praktikant
Per Olsson Fridh, statssekreterare
Frånvarande:
Kim Forss, ledamot
Staffan I. Lindgren, ledamot
Sara Johansson De Silva, ledamot
Lena Johansson De Chateau, utredningssekreterare
1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från mötet den 9/10-19 lades till handlingarna.

4. Besök av statssekreteraren
Statssekreterare Per Olsson Fridh besökte expertgruppen för ett samtal om
regeringens prioriteringar inom biståndsområdet och EBA:s bidrag till politikens
utveckling.
5. Administrativa frågor
Jan Pettersson informerade om rekryteringsprocessen av ny
utredningssekreterare, diskussion med UD om anställningsförhållande pågår.
6. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra möte
Sedan det senaste mötet den 9 oktober har tre per capsulam-beslut om
referensgruppsordförande tagits:
18 oktober: Janet Vähämäki ersätter tidigare ledamoten Fredrik Uggla
som referensgruppsordförande för studien om teoribaserad utvärdering;
Staffan I. Lindberg utses som referensgruppsordförande för
Demokratiutvärderingen
4 november: Som konsekvens av reviderade arbetsformer ersätter Kim
Forss Jan Pettersson som referensgruppsordförande för målstudien (en
kanslistudie).
b. Återrapportering
Lisa Hjelm rapporterade från seminariet ’Enhanced gender equality
through social protection programmes – what do we know?’ den 17/10
på Medelhavsmuseet. Rapport 2019:07 lanserades. Totalt deltog ca 40
besökare från universitet, UD, Sida och andra myndigheter. Dessutom
hölls en mindre dragning på UD tillsammans med jämställdhetsenheten
på Arbetsmarknadsdepartementet.
Jan Pettersson rapporterade från sitt besök på EADI-DM 17-18/10.
Torgny Holmgren och Mats Hårsmar rapporterade från seminariet ’Fish
Stocks and Aid Flows: Poverty Reduction in Times of Resource
Depletion’ den 6/11, där rapportförfattarna presenterade rapport
2019:08, ’Fishing Aid – Mapping and Sythesising Evidence in Support of
SDG14 Fisheries Targets’. I panelen deltog David Lymér (SLU) och
Kristofer du Rietz (EU kommissionen). Under seminariet livesändes
även en presentation av Raj M. Desai, Professor, Georgetown
University som pratade om samband mellan överfiske och sjöpirateri.
En separat presentation av rapporten hölls även för UD och
havsambassadören.

Johan Schaar, Jan Pettersson och Mats Hårsmar har träffat
centerpartiets riksdagskansli den 13/11, för ett samtal om klimatbistånd.
Tobias Högberg redogjorde för de hittills inkomna svaren från den enkät
som skickats ut till EBA:s kontaktpersoner på UD. Enkäten undersöker
hur kontaktpersonerna helst vill ha information/kommunikation om EBAs
pågående studier. Pga. låg svarsfrekvens skickas nu en påminnelse
direkt från UD.
7. Verksamhetsstrategi och arbetsformer
Expertgruppen diskuterade förslagen på sluttext av reviderad
verksamhetsstrategi och arbetsformer. En redaktionell ändring om inkluderande
aktörsmedverkan gjordes i strategin. Vissa formuleringar i arbetsformerna
diskuterades, bl.a. om kansliförfattade rapporter. Uppdrogs åt ordförande och
kanslichef att återkomma med slutgiltig lydelse.
Beslut: Verksamhetsstrategin fastställdes. Förslag om slutgiltig ordalydelse
presenteras kommande sammanträde.
8. Biståndsanalys
Nina gick igenom dispositionen och färdplanen för arbetet med Biståndsanalys
2020. Texterna skickas in till Nina senast den 3 december. Vid nästa EBA-möte
den 18 december kommer ett första utkast på texterna att tas fram för läsning av
expertgruppen.
9. Projekt
a. Rapport för beslut
Inga rapporter detta sammanträde.
b. Projektförslag för beslut
i. International aid, gender expertise and peacebuilding in Myanmar
Markus Burman redogjorde för förslaget ’International aid, gender expertise
and peacebuilding in Myanmar’. Expertgruppen anser att förslaget och
tematiken i sin helhet är intressant och viktig, men förmedlade en önskan att
fördjupa/utveckla metodiken.
Beslut: Förslagsställaren erbjuds inkomma med ett omarbetat förslag till
kommande expertgruppsmöte.

c. ii. New Deal
Mats Hårsmar föredrog förslag att ta fram en utlysningstext på området.
Expertgruppen anser att förslaget är intressant, speciellt vinklingen av hur
mycket Sverige tar till sig av internationella principer. Avstämning med bl.a.
UD görs innan slutgiltig förslagstext läggs fram på kommande sammanträde.
Beslut: Uppdrogs åt kansliet att arbeta vidare med förslaget.
d. Projektförslag för diskussion
i. Uppdatering om landstudie
Lisa Hjelm uppdaterade om arbetet att ta fram en (i första hand intern)
lärandestudie av EBA:s landutvärderingar. Förslaget har utvecklats efter
kommentarer från expertgruppen. Förslaget är uppdelat i tre delar, där första
delen är en kartläggning och de två senare delarna är mer analytiska. Den
första delen kan ev. göras som en del av en praktikantutvärdering.
Expertgruppen lämnar detaljutformningen till kansliet som också söker
lämplig författare.
Beslut: Projektet genomförs med slutgiltigt beslut (ev. per capsulam) om
författare.
e. Information om kommande seminarier
EBA deltar på MR-dagarna 14-15/11 med två miniseminarier.
Lena Johansson De Chateau och Markus Burman är i Phnom Penh 1820/11 – där Kambodjautvärderingen kommer att presenteras vid tre olika
seminarier. Även studiebesök genomförs.
f.

Pågående projekt, information/beslut

10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

