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Hej!
Våren 2020 har varit annorlunda mot tidigare vårar. I mars fattades beslut om att i
möjligaste mån övergå till distansarbete och -undervisning på Göteborgs universitet,
och därmed också på Förvaltningshögskolan.
Forskningen är än så länge mindre påverkad än andra verksamheter. Även om det på
vissa håll blivit problem med exempelvis datainsamling så fortlöper arbetet generellt
sett bra, dock har omställningen gjort att många projekt dragit ut på tiden.
Undervisningen har inneburit en större omställning, något som den undervisande personalen har klarat med bravur. På mycket kort tid ställde hela verksamheten om till att
ha föreläsningar, interaktiva seminarier, handledning och examination på distans.
När det gäller den utåtriktade verksamheten har effekten blivit mer påtaglig, då
lunchseminarier och dylikt har fått ställas in. Gällande hösten planeras en del av dessa
aktiviteter att genomföras online. Nuvarande rektorsbeslut om distansarbete gäller till
den 31 oktober, men framtiden är som alla vet mycket osäker och saker kan komma
att ändras.

Pris för utmärkta examensarbeten

På grund av Covid-19 har all undervisning övergått till att ske på distans. Tyvärr
innebär detta också att det inte blivit någon sedvanlig avslutningsceremoni i aulan
för de av Förvaltningshögskolans studenter som tar examen nu. Diplom och pris för
utmärkta examensarbeten har istället skickats ut över mail. De uppsatser som utmärkt
sig i år är:
Patientcentrerad vård som fiktion eller verklighet:
En systematisk litteraturstudie om koncepts förverkligande
Masteruppsats av Alexander Nilsson
Effektiv samordning men för vem?
- En jämförande studie av EST-modellens upplevda påverkan på trygghet i kommunerna Borås, Norrköping och Örebro
Kandidatuppsats av Egil Ahlenius Rönsberg och Simon Törnqvist
Centralisering av den högspecialiserade vården i Sverige
Kandidatuppsats av Anastasija Stojanova och Amy Tsui Andersen
Transaktionskostnader i samband med konkurrensprövning av offentlig verksamhet
Kandidatuppsats av Mattias Schmidt
Läs fullständiga motiveringar och mer här.

Licenciat på distans
Det är den 15 juni som Heiti Ernits presenterar sin licenciatuppsats Ledarskap i mellanrummen: fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en komplex samverkansmiljö som undersöker gränsöverskridande projekt, alltså med en blandning av offentliga och privata aktörer. Närmare söker studien svar på hur sådana projekt kan bidra till
samverkan, och vilka problem som kan uppstå.
– Coronakrisen gör att våra akademiska högtider tyvärr inte kan genomföras som
vanligt, men digitaliseringen gör också att vi prövar nya vägar att nå ut till en bredare
publik. Det är lärdomar vi säkert att kommer att ha nytta av i framtiden, säger David
Karlsson, viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.
Seminariet är schemalagt till den 15 juni klockan 10:15, och den som är intresserad
kommer att kunna följa hela seminariet här.
Läs mer i Förvaltningshögskolans kalender.

Bokkapitel om kommunala bolag
Förvaltningshögskolans Oskar Svärd har bidragit med ett kapitel i en ny bok om kommunala bolag. I kapitlet diskuteras frågan om vem som styrelseledamöter i kommunala bolag anser sig representera. Frågan är relevant då de kommunala bolagen befinner
sig i gränslandet mellan den offentliga sektorn och marknaden, och att ledamöterna
därför både kan betrakta sig som politiker och som styrelseledamöter i företag. Läs
mer om boken här.

Du kan också höra Oskar Svärd tala mer allmänt om kommunala bolag i Förvaltningspodden.

Förvaltningshögskolans dag, seminarier och podden
Förvaltninghögksolans dag var planerad att äga rum i oktober, men nu står det tyvärr
klart att den inte kommer att kunna genomföras som planerat utan dessvärre blir inställd. Nästa upplaga av Förvaltningshögskolans dag planeras därför först till hösten
2021.
Gällande höstens planerade lunchseminarier kommer inte heller dessa att kunna
genomföras på vanligt vis, men där undersöks möjligheten att genomföra dem online.
Mer information om detta kommer.
Likaså har Förvaltningspodden fått ligga på is under våren, men även där planeras nya
avsnitt att spelas in på distans. Förhoppningen är att podden ska vara tillbaka redan
under den här sommaren.

Övriga nyheter

I vår har 23 stycken av Förvaltningshögskolans masterstudenter varit på praktik.Dessa
var utspridda från Göteborg till Reykavik, men de flesta koncentrerade i och kring
Göteborg. Drygt hälften av praktikplatserna (13 av 23) var i VG-regionen eller kommuner som är med i Kolv.

Trots corona har det hittills under 2020 färdigställts ett 40-tal artiklar och andra vetenskapliga publikationer från Förvaltningshögskolan, däribland däribland bidrag till en
forskningsantologi från Statskontoret om statlig förvaltningspolitik för 2020-talet och
ett SOM-kapitel om alkoholpolitik. Läs alla våra publikationer här!
Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här.
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