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Frånvarande 
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1. Öppnande av mötet 

Vice ordförande inledde mötet med att informera om att sex av 

expertgruppens tidigare ledamöter inte tillfrågats om, alternativt tackat nej 

till, omförordnande. Sedan gavs en kort presentation av expertgruppens 

nyförordnade ledamöter, av kansliets medarbetare samt av EBAs 

organisation och arbets- och mötesrutiner. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 



 

4. Administrativa frågor 

a. Personalfrågor (beslutspunkt) 

Julia Schalk presenterade ett förslag på att fem av expertgruppens 

entledigade ledamöter tillfrågas att kvarstanna som 

referensgruppsordförande för nio pågående studier. 

 

Beslut: Att frågan, enligt förslaget, ställs till de tidigare 

ledamöterna. 

 

Jan Pettersson informerade om rekryteringsprocessen för vakansen 

av en utredningssekreterare till kansliet. Tidigare rekrytering avbröts 

på grund av att budget för 2023 inte var fastställd men är nu 

nystartad. Sista ansökningsdatum är den 12 februari. 

 

b. Budget och budgetäskande 

Punkten bordlades. 

 

c. Övrigt 

– 

5. Information 

a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet 

– 

b. Återrapportering 

Nùmi Östlund informerade om att UD den 31/1 arrangerat ett internt 

seminarium om slutsatserna från EBAs rapport om EU-

förhandlingarna av NDICI-budgeten. Cirka 50 personer från 

departementet deltog.   

Mats Hårsmar informerade om det lanseringsseminarium av ALNAP-

rapporten ”The State of the Humanitarian System 2022” som hölls den 

19/12. Seminariet samarrangerades av Sida, Röda Korset och EBA. 

Moderator var Johan Schaar 

6. Projekt 

a. Rapporter för beslut 

– 

b. Projektförslag för beslut 

i. Konstitutionsbyggande (tilldelningsbeslut) 

Mats Hårsmar redogjorde för utlysnings- och 

bedömningsprocessen för det planerade studien om lärdomar om 

stöd till konstitutionsbyggande, som utlystes den 14/9 -22. Totalt 

ingavs sex anbud. Tre av dessa erbjöds att inkomma med 

fullständiga anbud, varav två inkom. 

Bedömningsgruppen föreslår att Mantle Sweden AB tilldelas 

uppdraget. 

Beslut: Expertgruppen beslutade att enligt förslag tilldela Mantle 

Sweden AB uppdraget. 
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ii. Kausala effekter av internationellt fredsbyggande 

Jan Pettersson presenterade ett författarinitierat och efter dialog 

reviderat förslag, ”Proof of Cause”, om att fastställa kausala effekter 

av internationellt fredsbyggande.  

Beslut: Expertgruppen beslutade att avböja projektförslaget. 

 

c. Projektförslag för diskussion 

– 

d. Information om kommande seminarier 

Mats Hårsmar informerade om ett seminarium den 14/2 som 

bygger på statsvetaren Göran Sundströms bok ”Brutet 

förvaltningskontrakt”. 

 

 

e. Övriga projekt, information/beslut 

– 

7. Biståndsanalys 2023 

Emma Hernborg och Jan Pettersson presenterade ett uppdaterat förslag till 

kapiteltexter till årsrapporten ”Biståndsanalys 2023”, som överlämnas till UD 

senast den 31 mars. Texterna gicks igenom under mötet men dessa, 

nytillkommet förord och bildförslag kommer att delas för expertgruppens 

synpunkter med deadline onsdagen den 8 februari. 

8. Övriga frågor 

– 

9. Mötet avslutas 


