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Expertgruppens möte
Onsdagen 16 dec kl.10–12; 13.00–16.00
Zoom samt lokal Generalen

Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Johan Schaar, vice ordförande
Magnus Lindell, ledamot
Staffan Lindberg, ledamot (deltog ej punkt 8)
Torgny Holmgren, ledamot (deltog ej punkt 8)
Julia Schalk, ledamot
Kim Forss, ledamot
Joakim Molander, ledamot (deltog ej i andra delen av punkt 6bi)
Sara Johansson da Silva, ledamot
Janet Vähämäki, ledamot (deltog ej i första delen av punkt 6bi)
Anders Trojenborg, UD expert
Vera Mörner, UD
Jan Pettersson, kanslichef
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Lisa Hjelm, utredningssekreterare
Markus Burman, utredningssekreterare
Helena Skagerlind, utredningssekreterare
Númi Östlund, utredningssekreterare
Alexander Burlin, utredningssekreterare
Nina Solomin, kommunikationsansvarig
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare
Elin Bergenlöv, bitr. utredningssekreterare
Rine Mansouri, praktikant
Frånvarande:
1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från expertgruppens möte den 18/11 2020 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Administrativa frågor
a. Utkast till Budget 2021 och budgetäskande 2022
Jan Pettersson redogjorde för 2020 års prognos. Budget uppgår till
närmare 20 miljoner, en ökning med 2,3 miljoner från 2019. På grund av
den rådande pandemin kommer inte hela årsbudgeten att förbrukas.
Prognosticerat anslagssparande används kommande två år.
Budgetanslaget för 2021 ökar med 1 miljon kronor. Utkast till budget
2021 samt budgetäskande för 2022 föredrogs. Dessa tas upp för beslut
på expertgruppens nästa möte den 3/2 2021.
b. Övrigt
Övergripande resultat från EBA:s första medarbetarundersökning
redovisas på expertgruppens nästa möte den 3/2 2021. Då diskuteras
även frågan om kommitténs arbetsmiljöansvar.
5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet.
Ordförande har den 24/11 beslutat om att ta fram ett kunskapsmaterial
om cirkulär ekonomi i biståndet. Uppdraget leds av Daniel Slunge, och
ska vara klart i slutet av februari.
Ordförande har den 9/12 beslutat om budget för kommande
rundabordssamtal på tema nexus.
Expertgruppen har den 4/12 per capsulam beslutat utse Magnus Lindell
till referensgruppsordförande för utvärderingen av insatser under
Informations- och kommunikationsstrategin.
b. Återrapportering
Nina Solomin informerade om att kansliet under hösten har satsat på att
göra informationsfilmer. Hittills har presentationer av Balkan-, sextortionoch demokratirapporten spelats in. Formatet kommer att utvärderas
efter jul.
Arbetet med podcasten löper på och har fått en stor internationell
spridning. Det har registrerats drygt 13 200 lyssningar under två år.
Ett nyhetsbrev och ett ambassadutskick kommer att gå ut före jul.
Våra seminarier i digital form har resulterat i en uppgång i antalet
deltagare. Sextortionseminariet hade cirka 170 deltagare och visad även
i SVT Forum. Demokratiseminariet hade lite knappt 300 deltagare.

2

Lisa Hjelm gav en uppdatering om arbetet i COVID-koalitionen, som har
en hemsida där samlad information om utvärderingar av covid-19 finns
samlad.
Johan Schaar informerade om DDB-seminariet den 30/11, som
behandlade olika aspekter av humanitärt krisarbete. Ett fyrtiotal
deltagare anslöt.
Staffan Lindberg informerade om demokratiseminariet den 10/12.
Seminariet drog många deltagare och det blev en bra diskussion.
Helena Lindholm och Jan Pettersson träffade den 25/11 Per Ohlsson
Fridh, statssekreterare åt biståndsministern, för att samtala om EBA:s
verksamhet.
Helena Lindholm och Jan Pettersson deltog den 2/12 på Union to
Unions styrelsemöte för att berätta om EBA:s verksamhet.
Jan Pettersson informerade om att enkäter till författare respektive
referensgruppsmedlemmar gått ut och stängs den 21/12. Resultaten
presenteras under nästa sammanträde.
Markus Burman redogjorde för det första seminariet den 15/12 med det
nyligen initierade metodnätverket för analysmyndigheterna. Temat vid
detta första möte handlade om att använda text som data och om
dataanalys på stora textmängder. Slutsatsen var att det blev ett bra
första seminarium med nätverket.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
–
b. Projektförslag för beslut
i.
Sociala Trygghetssystem i Afrika
Studien syftar till att analysera faktorer som har bidragit till
uppbyggnad av sociala trygghetssystem och hur Sverige kan bidra
till den fortsatta utvecklingen av hållbara system i Afrika söder om
Sahara.
Beslut: Studien genomförs, Joakim Molander utses till ordförande
för referensgruppen.
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c. Projektförslag för diskussion
i.
Fortsatt arbete med studie om jordbruksbistånd
Vid expertgruppens föregående möte den 18/11 avslogs ett förslag
på området. Expertgruppen uppdrog åt kansliet att hitta en annan
ansats eftersom det finns ett intresse för jordbruksbiståndet, främst
utifrån ett fattigdomsreducerande perspektiv.
Eventuellt kan en kunskapsöversikt över processer och mekanismer
genom vilka jordbruksutveckling genererar fattigdomsminskning
utgöra ett första steg innan en utlysning med fokus på Sveriges
bistånd inom området genomförs.
Expertgruppen ställde sig i huvudsak positiv, men pekade på
behovet av en tillräckligt bred ansats, där hela livsmedelskedjan och
bredare produktivitetsutveckling lyfts in, samt där hänsyn tas också
till andra givares arbete.
Kansliet tar expertgruppens synpunkter med sig och återkommer
med förslag.
ii.

Påverkansarbete i EU
En eventuell studie av påverkansarbetet på EU:s utvecklingspolitik
kan komplettera den nyligen beslutade utlysningen om en
utvärdering av sekonderingar.
Kansliet tar expertgruppens synpunkter med sig, inklusive tanken på
att göra ett flertal studier, och återkommer med förslag.

iii.

Energisektor och externa aktörer
Utkast till studie om fossilsubventioner presenterades, med fokus på
utrymmet för externa aktörer att påverka energi-sektorreform i ett
urval afrikanska länder. Förslaget välkomnades och kansliet arbetar
vidare med frågan.

d. Information om kommande seminarier
Alexander Burlin informerade om slutna rundabordssamtal på tema Nexus
och påtvingad förflyttning som kommer att hållas i februari och mars. Syftet
är att skapa diskussion, bredda EBA:s kontaktnät, och hitta nya
forskningsområden. I dagsläget planeras tre bord på tema flyktingskydd,
sysselsättning, och internflyktingar. Förväntat slutresultat är en
konferensrapport. Eventuellt intresse att organisera ett bord tillsammans
med OECD ska undersökas.
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e. Pågående projekt, information/beslut
–
7. Biståndsanalys
Nina Solomin presenterade den senaste, ännu inte korrekturlästa, versionen av
Biståndsanalys 2021 och välkomnade kommentarer på innehållet. Några
kommentarer och synpunkter gavs, och skickas till Nina efter mötet.
Diskussionen berörde bl.a. bildurvalet och vissa begreppsliga frågor. Innehållet i
Biståndsanalys 2021 var till övervägande delen till belåtenhet och beslut togs av
Expertgruppen att den ska publiceras. Ordförande kommer att vara sista läsare
av korrat innehåll före tryck.
Beslut: Expertgruppen beslutar Biståndsanalys 2021.
8. Presentation av rapport från Statskontoret/ESV
Martin Johansson (Statskontoret) och Klara Tomson (ESV) presenterade
rapporten ”Verksamhetsanpassad styrning – en översyn av regeringens styrning
och Sidas interna effektivitet, ledning och uppföljning”. Efter presentationen
avsattes tid för frågor från expertgruppen.
9. Presentation av praktikantrapport, ”Mappning av EBA:s studier till det
biståndspolitiska ramverket 2016–2020” av höstens praktikant Rine Mansouri.
Studiens syfte är att ta reda på hur tematiskt nära EBA:s studieområden ligger
regeringens biståndspolitiska mål. Fokus ligger dels på EBA:s igångsatta projekt
från 2016, dels på EBA:s prioriterade områden som sedan 2018 årligen bestäms
av expertgruppen. Detta ger information utifrån ett perspektiv i frågan om
policyrelevansen i EBA:s verksamhet.
10. Verksamhetsplaner 2020 och 2021
Mats Hårsmar föredrog uppföljningen av VP 2020 samt förslag på VP 2021.
Beslut: Rapporteringen av 2020 lades till handlingarna och verksamhetsplanen
för 2021 antogs.
11. Övriga frågor
–
12. Mötet avslutas
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