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Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Johan Schaar, vice ordförande
Magnus Lindell, ledamot (deltog inte under p. 6bi)
Torgny Holmgren, ledamot
Sara Johansson de Silva, ledamot (deltog inte under p. 6bi)
Kim Forss, ledamot
Staffan I. Lindberg, ledamot
Julia Schalk, Ledamot
Anders Trojenborg, UD, expert
Emma Aler, UD
Jan Pettersson, kanslichef
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Lisa Hjelm, utredningssekreterare
Markus Burman, utredningssekreterare
Helena Skagerlind, utredningssekreterare
Númi Östlund, utredningssekreterare
Anna Florell, bitr. utredningssekreterare
Frånvarande:
Janet Vähämäki, ledamot
Joakim Molander, ledamot

1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från mötet den 1 september godkändes och lades till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Övrigt
Jan Pettersson redogjorde för läget vad gäller rekryteringen av
kommunikationsansvarig till EBAs kansli.

5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
Helena Lindholm beslutade den 18 september om en uppföljande studie om
implementering av en policy mot sextortion i Tanzania.
Helena Lindholm beslutade den 23 september om budget för översättning
av EvalNets ordbok för utvärderingstermer.
b. Återrapportering
Mats Hårsmar rapporterade från ett panelsamtal som EBA arrangerade
tillsammans med Adaptation Fund inom ramen för European Evaluation
Societies (EES) konferens den 9 september. Jindra Cekan, Mehjabeen
Abibi Habib och Johan Schaar diskuterade där hur långsiktiga effekter av
insatser för klimatanpassning kan fastställas. Samtalet modererades av
Mats Hårsmar.
Mats Hårsmar rapporterade om EBAs deltagande i Globala Torget, vilket
arrangerades i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg:
- Den 23 september var EBA representerat vid en middag där
demokratibistånd diskuterades. Helena Lindholm och Mats Hårsmar
deltog. En av huvudtalarna var Staffan Lindberg från V-dem/EBA, en
annan huvudtalare var biståndsminister Per Ohlsson Fridh.
- Den 24 september arrangerade EBA ett panelsamtal kring
demokratibistånd där Helena Bjuremalm, Sida, Anna Jarstad, Uppsala
universitet och Mats Hårsmar, EBA deltog. Helena Lindholm
modererade samtalet. Sammantaget har webinariet visats över 500
gånger.
6. Projekt
a. Rapporter för beslut
i. Valstöd
Helena Lindholm informerade om att rapporttexten bearbetats av författarna
enligt de synpunkter som gavs vid expertgruppens möte den 1 september.
Beslut: Rapporten godkänns för publicering.
b. Projektförslag för beslut
i. CSO (tilldelningsbeslut)
Sara Johansson de Silva och Magnus Lindell anmälde jäv och deltog inte
under denna punkt.
Markus Burman redogjorde för urvalsprocessen inför förslag till
tilldelningsbeslut. Av totalt sju inkomna projektförslag inbjöds fem att lämna
fullständiga anbud. Kansliet föreslog att Ersta Sköndal Bräcke högskola
erbjuds att genomföra studien.
Beslut: Anbudet från Ersta Sköndal Bräcke högskola tilldelas kontraktet.

ii. Development Assistance in Improving SRHR
Lisa Hjelm redogjorde för ett projektförslag som inkommit som del av EBAs
särskilda lärosätessatsning. Diskussioner om förslaget bordlades i
föregående sammanträde och författarna har inför den fortsatta
diskussionen skickat in ett uppdaterat förslag. Studiens huvudsakliga syfte
är att öka förståelsen för effektiviteten av bistånd inom området sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Kansliet föreslår att
Expertgruppen beslutar att genomföra studien.
Beslut: Att gå vidare med studien enligt förslag, samt att vidarebefordra
expertgruppens synpunkter till författarna.
c. Projektförslag för diskussion
–
d. Information om kommande seminarier
Jan Pettersson informerade om upplägget för lanseringen av EBArapporterna 2021:02 och 2021:03 den 15 oktober.
e. Övriga projekt, information/beslut
i. Pågående projekt [Janne]
Númi Östlund informerade om att studien om NDICI-förhandlingarna
nu satts igång efter beslut i utlämnandeärende av handlingar från
UD. Jan Pettersson presenterade ordförandes förslag att Torgny
Holmgren utses till referensgruppsordförande för studien.
Beslut: Torgny Holmgrens utses till referensgruppsordförande.
Jan Pettersson presenterade ordförandes förslag att Johan Schaar
utses till referensgruppsordförande för studien ”Social acceptance of
a green transition”.
Beslut: Johan Schaar utses till referensgruppsordförande.
Magnus Lindell och Mats Hårsmar informerade om kontakter med
författarteamet till New Deal-studien sedan förra mötets beslut att
inte godkänna manuskriptet för publicering. Kontraktspartnern
informerades brevledes. Efter dialog har teamet tagit fram ett förslag
till åtgärdslista. Interna avstämningar av denna lista har dock mött
kritik. Frågan lyftes till diskussion varvid ett beslut utkristalliserades.
Beslut: Expertgruppens synpunkter kommuniceras till författarna
med huvudsaklig avsikt att avbryta projektet innan publicering.

Lisa Hjelm informerade om att EBAs förstahandsval för
genomförande av HIV/Aidsstudien, inte har möjlighet att åta sig
uppdraget. Kansliet arbetar vidare med att hitta ett alternativ och
återkommer till expertgruppen.
Lisa Hjelm informerade om att studien om sociala trygghetssystem i
Afrika är försenad. Det finns också en risk att en fallstudie av olika
skäl inte kan genomföras.
Jan Pettersson informerade om att kartläggningen av svenskt
bistånd på migrationsområdet nu finns tillgänglig. Kartläggningen
har delats med Delmi, Sida och UD.
7. Presentation av BP22
Anders Trojenborg presenterade regeringens budgetproposition för biståndet
(utgiftsområde 7) bistånd för 2022. Diskussion och frågor följde.
8. Höstrapport till regeringen (beslutspunkt)
Jan Pettersson presenterade ett förslag till verksamhetsrapport för tidsperioden
1 oktober 2020–30 september 2021.
Beslut: Höstrapporten godkändes.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

