Förstärkt förvaltningsforskning och mer
kvalificerad förvaltningsutbildning

Ett samarbete mellan:
Förvaltningshögskolan, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad,
Härryda kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun,
Lilla Edets kommun, Mölndals stad, Partille kommun,
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun
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INNEHÅLL:

INNEHÅLL:
HISTORIEN OM KOLV

VAD ÄR KOLV?

I mitten på 1990-talet signerades ett dokument vid
Ågrenska villan i Johanneberg, som skulle bli starten
på ett långt och framgångsrikt samarbete mellan
Förvaltningshögskolan, lanstinget (nu regionen) och
kommuner i Västsverige.

SID. 6-7
ATT NÅ UT MED FORSKNINGEN
Förvaltningshögskolans dag, lunchseminarier,
poddradio, nyhetsbrev och publiceringar i tidsskrifter.
Det är bara några exempel på vad som görs för att
forskningen ska nå ut utanför institutionens väggar.
För de flesta av dessa satsningar har Kolv spelat en
avgörande roll.

SID. 14-19
FÖR EN LÅNGSIKTIG
KUNSKAPSUTVECKLING
Förvaltningshögskolans tidigare medarbetare Anna
Cregård var bland annat drivande i att ta fram institutionens uppdragsutbildningar. I en längre intervju berättar hon om vikten av långsiktighet när det kommer
till utbildning och kunskapsutveckling.

SID. 12-23

KOLVRESAN

Sedan 1995 har Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet
ett samarbetsavtal med Västra
Götalandsregionen och kommuner i Göteborgsregionen. Samarbetet kallas Kolv (”Kommuner
Och Landsting i Västsverige”).
Kolv bidrar till utvecklingen av
både forskning och utbildning vid
institutionen, och har varit av stor
betydelse för Förvaltningshögskolans expansion och kvalitetsutveckling.
En viktig del av samarbetet är
finansiering av professurer. Förvaltningshögskolans professorer
Stig Montin och Rolf Solli är båda
finansierade av Kolv. Samarbetskommunerna bidrar också med
goda råd om inom vilka forsknings- och utbildningsområden
satsningar ska ske.
Omvänt bidrar Förvaltningshögskolan med bland annat att
hålla med relevanta uppdragsutbildningar, annordna seminarier
och temadagar och på många
andra sätt underlätta för Kolvs
medlemmar att tillgodogöra sig
av forskningsbaserad kunskap,
vilket i förlängningen bidrar till att
skapa bästa möjliga välfärd för
medborgarna.
En viktig del av Kolvsamarbetet
är Förvaltningshögskolans råd
för forskning och utbildning,
där ledande företrädare för våra
samarbetspartners är ledamöter.
Rådet träffas flera gånger per år
och fungerar som ett rådgivande
organ till institutionen i strategiska frågor.

Medlemmar i Kolv är (2021):
Ungefär vartannat år genomförs en studieresa inom
Europa, med syfte att lära sig mer om hur förvaltningen kan se ut på andra ställen än i Sverige. En
positiv bieffekt av resorna är de ofta väldigt uppskattade diskussionerna och nätverkande som sker på
rasterna mellan alla studiebesök och föreläsningar.

SID. 24-29

Förvaltningshögskolan, Västra
Götalandsregionen, Göteborgs
stad, Härryda kommun, Kungälvs
kommun, Lerums kommun,
Lilla Edets kommun, Mölndals
stad, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun
och Öckerö kommun.
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25 ÅR AV SAMVERKAN

I den här tidskriften berättar vi om Kolv – Kommuner
och Landsting i Västsverige – ett samarbetsavtal mellan
kommuner och regionen i Västsverige och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.
Sedan 1995 har Kolv varit aktivt och på olika
sätt arbetat med att sprida kunskap och skapa mötesplatser för praktiker och akademiker.
Det är ett samarbete som har funnits i över 25
år, där vi tillsammans har arbetat för att stärka
forskningen om, och utbildningen inom, offentlig
förvaltning.
Det här är något vi tycker är värt att uppmärksamma och därför ger vi ut den här jubileumstidskriften. Här kommer ni att kunna läsa om
samarbetets historia och uppkomst och om den
roll som Kolv har spelat för utvecklingen av såväl
forskning som utbildning vid Förvaltningshögskolan, och hur detta fortsätter att vara viktigt
idag. I tidskriften finner ni bland annat en lång
intervju med Anna Cregård som var med och tog
fram Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar, som är en av de utbildningsverksamheter
som har rötter i Kolvsamarbetet och där vi idag
kan erbjuda många kurser riktade till verksamma
inom offentlig sektor.
I tidskriften presenteras också våra samarbetspartner och det går att läsa om de olika
aktiviteter som samarbetet har möjliggjort, bland
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annat presenteras olika kunskapsseminarier och
studieresor, och vår årligt återkommande
”Förvaltningshögskolans dag”, en konferensoch seminariedag där vi bjuder in praktiker från
bland annat kommuner och region till en heldag med föreläsningar och diskussioner. Dagen
tar avstamp i den forskning om offentlig sektor
som bedrivs på institutionen och har som fokus
att nyttiggöra denna för alla som arbetar i just
offentlig sektor.
Ett samarbete som berikar
Det här är kärnan av vad Kolv är och betyder.
Drivkraften bakom samarbetet är en övertygelse
om att en nära kontakt mellan akademi och praktik berikar inte bara praktiken genom tillgängliggörandet av kunskap, utan också akademin. Ett
ämne som offentlig förvaltning behöver ta del av
samtalet om vad som sker i kommunerna, i region, hos myndigheter och hos staten för att kunna
bedriva en god och väl förankrad forskning.
Att bedriva praktiknära forskning är ett av institutionens signum och för Förvaltningshögskolan har samverkan med det omgivande samhället

Kolvsamarbetet har en omfattande bredd, och är av stor betydelse på en rad olika områden.

”Samarbetet visar
också på betydelsen
av att [...] forskning
och offentlig sektor
kan mötas, samtala
och diskutera.”
sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt inslag i
verksamheten. Institutionen har alltid arbetat
aktivt med att nå att ut med sin forskning och
här har Kolvsamarbetet spelat en viktig roll. Den
nära koppling till praktiken som Kolvsamarbetet
möjliggör, är en bidragande faktor till att god
kunskap om offentlig politik och förvaltning kan
produceras.

Viktigt med mötesplatser
Samarbetet visar också på betydelsen av att ha
en plats där representanter från forskning och
offentlig sektor kan mötas, samtala och diskutera. En central roll i detta samtal har det råd vid
namn ”Förvaltningshögskolans råd för forskning
och utbildning” som finns instiftat för att fungera
rådgivande till institutionen i strategiska frågor.
Rådet träffas ett flertal gånger per år och består
av ledande företrädare från samarbetspartnerna,
som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter i
viktiga frågor. Rådet är en central del av samarbetet och har lett till att skapa en plats där praktik och akademi kan mötas och lära av varandra.
Det är tydligt att Kolvsamarbetet är betydelsefullt för utbytet mellan forskning och praktik.
Det är också ett samarbete som kommer att vara
viktigt framöver och vi på Förvaltningshögskolan
ser fram emot fortsatta samtal och utbyten.

Björn Rombach, prefekt
vid Förvaltningshögskolan
Johanna Selin, doktorand
och sekreterare i rådet
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HISTORIEN OM KOLV
”Detta förslag avser en profilsatsning på forskning och
utbildning om kommuner och landsting i Västsverige.
Förvaltningshögskolan skulle med en sådan satsning kunna bilda en viktig bas för kommunernas och landstingens
framtida förändring och kompetensutveckling.”
Så lyder inledningen på det dokument som 1994
bildade basen för det som skulle komma att kallas
Kolv.
Lite längre ner i dokumentet står att läsa om
betydelsen av en förstärkning av forsknings- och
utbildningskompetensen
vid
Förvaltningshögskolan. För det
första skulle

det förbättra förutsättningarna för en kontinuerlig kompetensutveckling för såväl personal som
politiker i regionens kommuner. För det andra
skulle en sådan satsning möjliggöra en fortsatt och
fördjupad forskning kring kommunernas politiska och ekonomiska utvecklingsstrategier. För det
tredje skulle Förvaltningshögskolan med förstärkta
forskningsresurser kunna spela en viktig roll för
Västsveriges regionala utveckling.

Ungefär som det var sagt har det också blivit.
Tillkomsten av Kolv byggde på en omfattande
förankring och förklaringsprocess.
Lennart Nilsson som 1993 hade lämnat uppdraget som prefekt för Förvaltningshögskolan
efter drygt tio år var definitivt en av de starka
motorerna i tillkomsten av Kolv. Det var han
som besökte alla de som skulle bli medlemmar
i projektet och det var han som samlade viktiga
personer till möten av olika slag på olika platser.
Särskilt viktiga blev till sist kommunalrådsgruppen som var knuten till Göteborgsregionen (GR).
Kommunalråd från Partille, Lars Kjellgren, och
Lerum, Inga-Maj Wallertz, stod för betydande
förankringsuppgifter i GRs kommuner och de
dåvarande landstingen. Det första avtalet tecknades i Ågrenska villan i Göteborg. Sedan dess har
avtalet förnyats fyra gånger.

Rolf Solli, professor vid
Förvaltningshögskolan

”Samhällsvetenskaplig
verksamhetsnära
och tillämpad
forskning och
samverkan [...]
har allt annat
än spelat ut sin
roll för samhällets utveckling.
Tvärtom är
behovet att den
stärks sannolikt
större än på
mycket länge. ”
Utvärdering av
Förvaltningshögskolan,
Blom 2018, sid 7

Ågrenska villan i Johanneberg (till vänster) kan
sägas vara Kolvs födelseplats. 
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KOLVS MEDLEMMAR
Förvaltningshögskolan ingår i Kolvsamarbetet tillsammans med:
Västra Götalandsregionen
1 733 574 invånare (2020)
Huvudort: Vänersborg
Västra Götalandsregionen (VGR) innefattar 49 kommuner i västra
Sverige, och är ansvarig för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i länet. VGR äger också ett antal kulturinstitutioner, däribland
Film i Väst, Göteborgssymfonikerna och Göteborgsoperan.

Göteborgs stad
582 508 invånare (2020)
Centralort: Göteborg

Förvaltningshögskolans entré på Sprängkullsgatan 19
i Haga i Göteborg. 
Foto: Henrik Sandgren

Residenshuset i Vänersborg, huvudort i regionen.
				Foto: Pressbild

”Goa Göteborg, lilla London”

Göteborg är landets näst största stad, och är bland annat känt för
sin musikscen, sina industrier och sitt ordvitsande. Här föredrar
hamnarbetarna bryggkaffe, den årliga bokmässan är mångsidig och
spårvagnarna går som på räls.

Härryda kommun
38 120 invånare (2020)
Centralort: Mölnlycke

”Här vågar vi”

Den som vill flyga till Göteborg gör nog bäst i att flyga till Härryda,
för det är här som Landvetter flygplats ligger, som också är kommunens största arbetsgivare. Historiskt har handelsträdgårdar och
textilindustri varit viktiga näringar.

Kungälvs kommun
46 909 invånare (2020)
Centralort: Kungälv

Göteborgs stads kommunhus.

Foto: Wikipedia

Mölnlycke, centralort i Härryda.

Foto: Wikipedia

Kommunhuset i Kungälv.

Foto: Wikipedia

Lerums kommunhus.		

Foto: Wikipedia

”Med hjärtat i historien och
blicken mot framtiden”

Kungälv har anor till åtminstone 1100-talet, men då under namnet
Kongahälla. Bohus fästning från 1300-talet är kanske Kungälvs
största sevärdhet, men det är också populärt att besöka kexfabriken
eller åka över till Marstrand på sommaren.

Lerums kommun
42 914 invånare (2020)
Centralort: Lerum

”Mer än du tror”

Där Lerån möter Säveån hittar vi Lerum. Det lättaste sättet att hitta
hit är dock antingen med bil via E20 eller tåg på Västra stambanan.
Väl framme kan man besöka äventyrsbadet Vattenpalatset, eller
varför inte besöka slottsmuseet vid det vackra Nääs slott.
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Lilla Edets kommun
14 245 invånare (2020)
Centralort: Lilla Edet
Alla som nån gång använt hushållspapper känner säkerligen redan
till Lilla Edet vid namn, men här finns mer än bara ett pappersbruk.
I centralorten finns mysiga restauranger, i Göta Älv bedrivs populärt
laxfiske och kommunen huserar ett tiotal naturreservat.

Mölndals stad
69 967 invånare (2020)
Centralort: Mölndal
Trots sin storlek har Mölndal bara en tätort som ligger helt inom
kommungränsen: Hällesåker, med cirka 700 invånare. I övrigt är
Mölndal sammanvuxet med Göteborg och Lindome. Populära
sevärdheter är Gunnebo slott, Åbytravet och Mölndals Kvarnby.

Partille kommun
39 495 invånare (2020)
Centralort: Partille

Centrum i Lilla Edet.		

Foto: Wikipedia

Mölndals kommunhus till höger, med Fässbergskyrkan
på kullen i bakgrunden.	
Foto: Wikipedia

Kommunhuset i Partille.		

Foto: Wikipedia

Stenungsunds kommunhus.

Skärhamn, centralort på Tjörn.

Foto: Wikipedia

Hamnen på Öckerö.		

”Mitt i det goda livet”

Varje år lockas tiotusentals besökare till världens största handbollsturnering, Partille Cup. Kommunen står också värd för den årliga
musiktävlingen Partillerocken. Partille kommun består till 60% av
skyddad natur.

Stenungsunds kommun
26 945 invånare (2020)
Centralort: Stenungsund

”Det goda kustnära samhället
med framtidstro och utveckling”

Är du i behov av större mängder polyeten kan Stengungsund vara
en bra plats att börja leta på, då landets enda tillverkare finns här.
Förutom kemiindustrin har Stenugnsund bland annat en omfattande
turism, framförallt under sommartid.

Tjörns kommun
16 122 invånare (2020)
Centralort: Skärhamn

Foto: Henrik Sandgren

”Möjligheternas ö”

Huvudön är Sveriges sjunde största, men kommunen omfattar även
mer än 1 500 mindre öar och holmar. Turismen gör att folkmängden
tredubblas under sommarmånaderna. Populära besöksmål är Nordiska
akvarellmuseet, rökeriet på Åstol och vandringsleden på Stora Dyrön.

Öckerö kommun
12 951 invånare (2020)
Centralort: Öckerö
Öckerö är centralort på ön Öckerö i Öckerö kommun, men kommunen innefattar även ett tiotal andra bebodda öar som Björkö, Hälsö
och Hönö, samt flera obebodda öar. Öckerö och Gotland är de enda
kommuner i landet som saknar fast landförbindelse.
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FORSKNING VID
INSTITUTIONEN

DISPUTERADE VID FÖRVALTNINGS HÖGSKOLAN GENOM ÅREN
Carlsson, Julia (2019)
När idéer får liv. Om intraprenader i tre kommuner.
Carlsson, Vanja (2019)
Jämställdhetspolitik och styrformens betydelse. Europeiska socialfonden i svensk och spansk förvaltning.

Forskning utgör tillsammans med utbildning och samverkan universitetes kärnverksamhet, och är också en central del av Kolvsamarbetet. Bland annat är Kolv med och finansierar två stycken
professorer.
Genom åren har Förvaltningshögskolan
utexaminerat 40 stycken doktorer.

Utöver doktorerna har 14 stycken licentiater
utexaminerats.

Skoog, Louise (2019)
Political Conflicts. Dissent and Antagonism Among
Politicl Parties in Local Government.
Börjesson, Angelica (2019)
(R)evolutionära idéer: Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995–2015
Svensson, Petra (2018)
Cross-sector strategists. Dedicated bureaucrats in
local governmnet administration
Andersson, Johanna (2016)
Locked-In Collaboration
Gustafsson, Ingrid (2016)
Organisering av standarder, certifiering och ackreditering som en global styrregim.

Förvaltningshögskolan har nu*:

Forskningsområden:

Svärd, Oskar (2016)
Företagare eller politiker? En studie av styrelsearbete i
kommunala bostadsbolag

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ek, Emma (2012)
De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs
granskningsbara.

•

•
•
•
•

16 stycken registrerade doktorander, samt
ytterligare fyra doktorandplatser utlysta.
12 stycken lektorer/disputerade forskare, varav en är vikarierande lektor. Fyra ytterligare
lektorat är utlysta.
Nio stycken docenter.
Nio stycken professorer, varav en seniorprofessor.
Två adjungerande forskare.
En odisputerad adjunkt.

Demokrati och förvaltning
Digitalisering och AI
Ekonomistyrning och redovisning
Hållbarhet
Hälsa, vård och omsorg
Integration och migration
Kommun- och regionforskning
Offentlig granskning
Samhälleliga utmaningar
Skola och förskola
Tjänstepersoner och professioner

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Artikel i vetenskaplig tidskrift

4

3

6

3

10

8

3

5

12

12

8

15

20

18

19

19

33

Artikel i övriga tidskrifter

6

7

5

4

4

9

3

3

1

3

5

1

3

1

9

4

Bok

5

3

3

2

1

3

3

5

3

2

2

2

1

3

4

5

3

Doktorsavhandling

3

5

2

1

4

1

1

4

3

3

1

1

3

1

1

Forskningsöversiktsartikel

1

Kapitel i bok

10

20

25

31

13

12

13

27

11

23

19

11

17

20

17

10

31

Konferensbidrag (ej förlag)

4

4

5

5

4

8

4

9

5

25

21

22

17

28

29

28

10

Licentiatsavhandling

2

1

Lärobok

3

Paper i proceeding

4

Poster (konferens)

1

1

2

6

6

1

7

1

1

1

2

7

11

6

1

2

4

3

9

13

7

1

1

Rapport

15

27

16

20

20

15

18

11

6

8

Recension

6

3

3

2

2

1

1

1

2

1

Samlingsverk (red.)

3

1

4

3

2

2

1

1

1

3

1

1

2

1

80

71

80

51

Övrigt
Total

12

58

79

73

1
2

1

67

56

3

1

12

6

2

79

1
2

70

12

20

5

2

2

1

1

1

1

2

4

4

13

20

11

5

75

76

103

118

106

95

Berlin, Johan (2006)
Beställarstyrning av hälso- och sjukvård - om
människor, marginaler och miljoner
Johansson, Tobias (2006)
Förvaltningens gräns mot marknaden - om mekanismer och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande
Kastberg, Gustaf (2005)
Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och
marknader i kommuner och landsting
Carlström Eric (2005)
I Skuggan av ädel - integrering i kommunal vård och
omsorg
Eriksson, Nomie (2005)
Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer
Rodrigo Blomqvist, Paula (2005)
Närvarons politik och det mångetniska Sverige. Om att
ta plats i demokratin
Fihn, Glenn (2005)
Normer och reformer. Den landskommunala och
stadskommunala budgetens och redovisningens historia 1862-1968

Gustavson, Maria (2012)
Auditing the African State. International Standards and
Local Adjustments.

Erikson, Malgorzata (2004)
Lokala politiska ledare – ett kollage av diskurser

Cedstrand, Sofie (2011)
Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark.

Förvaltningshögskolans produktion över tid:

Johansson, Susanne (2007)
Dom under 30, vem bryr sig och varför? Ungdomars
värderingar och politiska deltagande.

Bengtsson, Mats (2012)
Anteciperande förvaltning. Tjänstemäns makt i kommunala policyprocesser om vindkraft.

Tahvilzadeh, Nazem (2011, disputation 2012)
Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap.

*Februari 2021

Andersson-Felé, Lena (2008)
Leda lagom många. Om strukturer, kontrollspann och
organisationsideal.

Ivarsson, Andreas (2011)
Lokal policydesign. Om hur kommuner skapar policy
som klargör ansvarsrelationen mellan kommunen och
kommunmedborgarna i krissituationer
Melke, Anna (2011)
Mental health policy and the welfare state. A study on
how Sweden, France and England have addressed a
target group at the margins

Johansson, Patrik (2004)
I skandalers spår. Minskad legitimitet i svensk offentlig
sektor
Mühlenbock, Ylva (2004)
Inget personligt. Om entreprenörskap i offentlig sektor
Karlsson, David (2003)
En chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik
Theodorsson, Annika (2003)
Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre
föräldrarkooperativ och dess effekter på deltagarna
Malmer, Stellan (2003)
Ett pris blir till. Om förklaringar till kommunala avgifter
och taxor

Brorström, Sara (2010)
Kommunala satsningar av betydelse - en fråga om
identitet, förnuft och tillfälligheter

Siverbo, Sven (2001)
Reformer och regler. Om att spara och förändra i
offentliga organisationer

Bartholdsson, Kerstin (2009)
Hållbarhetens mänskliga byggstenar - om betydelsen
av engagerade tjänstemän i det lokala miljöarbetet

Cregård, Anna (2001)
Förvaltningschefers styrning. En studie av praktik och
representation i skolans värld

Cinque, Serena (2008)
I vargens spår. Myndigheters handlingsutrymme i
förvaltningen av varg

Nilsson, Viveka (1999)
Empati och distans. En studie av överläkares förhållande till ekonomistyrning

Gustafsson, Anette (2008)
Könsmakt och könsbaserade intressen. Om könspolitisk representation i svensk kommunalpolitik.

Pauli, Stefan (1999)
Politiker och kassaflödesrapportering. En studie av
kommunpolitikers val av redovisningsinformation

Tedros, Adiam (2008)
Utanför storstaden. Konkurrerande framställningar av
förorten i svensk storstadspolitik.

Falkman, Pär (1997)
Statlig redovisning. Enligt bokföringsmässiga grunder
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ATT NÅ UT MED
FORSKNINGEN

FÖRVALTNINGSHÖGSKOLANS DAG GENOM ÅREN

Kolv handlar till stor del om att tillgängliggöra forskning, så
att politiker och tjänstepersoner kan dra nytta av den. Detta
görs genom riktade insatser mot såväl praktik och akademi
som för den bredare allmänheten. Det mesta av detta är ett
resultat av eller har koppling till Kolv.
Förvaltningshögskolans dag
Förvaltningshögskolans dag är en årlig tillställning sedan 2002, med syfte att sprida kunskap
och skapa mötesplatser mellan akademiker och
praktiker. Dagen har startats inom ramen för
Kolv, och vänder sig särskilt till förtroendevalda
och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen.

Dock är den öppen för fler och kan ibland locka
mer långväga gäster. Under dagen bjuds på föreläsningar, lunch, diskussioner och fika, och varje
år behandlas ett aktuellt och intressant tema. Varje
år delas också Förvaltningshögskolans pris ut för
nyttiggörande av forskning i offentlig förvaltning.

Besökare anländer till Förvaltningshögskolans dag 2019.

2019
Vart är välfärden på väg?
Föreläsningar:
Åldrande, robotar och invandring
– vart ska välfärden ta vägen?

2016 Skolan
2015 Svenska tjänstemän

Granskning av äldreomsorgen

2014 Svenska politiker

Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan

2013 Strategi för hållbar

Välfärden och framtiden

2012 Magiskt!

– bekymmer och förhoppningsfulla lösningar
Rolf Solli, Förvaltningshögskolan
Välfärdsprofessioner, tillit och styrning
Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan
Kan en liten FoU-verksamhet bidra till välfärdens utveckling?
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2017 Kommunernas utmaningar

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

– från Kyrkbacken till IVO

Historikern Gunnar Wetterberg föreläser som en extern talare under Förvaltningshögskolans dag 2019.

2018 Integration

Cecilia Bokenstrand, GR, och Margareta Forsberg,
FoU i Väst

framtidsutveckling

2011 10-årsjubileum:

Då, nu och sedan
– forskning, för
2010 Samverkan
och av offentlig förvaltning

2009 Det hållbara samhällsbyg-

get och de globala kriserna

2008 Speglingar av vår samtid
15

Seminarier
En viktig del i forskningsverksamheten vid institutionen är de
seminarier där forskningen diskuteras i kollegial miljö. Seminarieverksamheten ger också möjlighet
att ta del av forskning från andra
lärosäten genom att exempelvis
bjuda in gästföreläsare, men
också att nå ut med Förvaltningshögskolans forskning utanför den
egna institutionen.

Doktorandseminarier

Högre seminariet

SULP

Under sin forskarutbildning i offentlig förvaltning presenterar varje
doktorand sitt arbete vid tre tillfällen: planseminariet, mittseminariet och slutseminariet.

Högre seminariet är det samlande seminariet för samtliga forskare,
lärare och doktorander vid institutionen. Det huvudsakliga syftet
med seminariet är att diskutera forskningsfrågor relevanta för den
forskning som bedrivs vid Förvaltningshögskolan.

Forskargruppen ”Samhälleliga utmaningar – lösningar (?) och
problem (SULP)” utgår från ett intresse att förstå samhälleliga
utmaningar som hållbar utveckling, rasism, vårdskulder, et cetera.
Under SULP-seminarier diskuteras såväl problemen som förslag
till lösningar.

Freja
Lunchseminarier

Freja ett är ett arbetsseminarium där doktorander och forskare
kopplade till Förvaltningshögskolan lägger fram texter under
arbete. Freja handlar ofta om – men begränsas inte till – den
offentliga sektorns styrning och organisering från ett public
management-perspektiv.

Politik- och granskningsseminariet

Förvaltningshögskolan inbjuder återkommande allmänheten till
kortare populärvetenskapliga lunchseminarier. Dessa brukar också filmas och tillgängliggöras på nätet. Lunchseminarierna brukar
vara populära bland både studenter och verksamma praktiker.

I Granskningsseminariet träffas forskare och doktorander som
intresserar sig för offentlig politik och granskning och verksamhet, ur olika teoretiska och empiriska perspektiv.

Förvaltningshögskolans lunchseminarium 5 december 2018. David Karlsson talar utifrån antologin ”Folkets främsta
företrädare” om hur det står till med demokratin utifrån våra politikers perspektiv. 	

16

17

ALUMN
En gång alumn, alltid alumn. En
examen är ett kapital att förvalta,
och Förvaltningshögskolan hjälper till att hålla kontakten genom
hela yrkeslivet efter examen.
Plattformen av kontakter byggs
på hela tiden, med ett nätverk
som sträcker sig över generationsgränserna.
Alumner kan till exempel handleda studenter som är ute på praktik, och i alumnnätverket ordnas
föreläsningar och träffar där
studenter och tidigare studenter
kan mötas och byta erfarenheter.
På så vis blir alumnverksamheten
ytterligare en brygga mellan akademien och praktiken. Det hjälper till att både hålla utbildningen
relevant, och att förmedla färska
kunskaper ut till verksamheterna
på alla kommunkontor och andra
ställen där institutionens alumner
arbetar.

Publikationer

Förvaltningshögskolans pris

Det kanske mest uppenbara sättet att nå ut med
forskning är genom publikationer i vetenskapliga
tidsskrifter, böcker och liknande. I Göteborgs
univsersitets egna databaser publiceras allt från
studentarbeten till doktorsavhandlingar, men
forskning från Förvaltningshögskolan brukar
publiceras på fler ställen än så. Ibland i tunga
vetenskapliga tidsskrifter, ibland i små specialiserade sådana.

Varje år delar Förvaltningshögskolan ut ett pris
”för nyttiggörande av forskning inom offentlig förvaltning”. Förvaltningshögskolans pris
instiftades år 2011, och delas ut till antingen en
akademiker eller en praktiker, som spridit eller
på annat sätt nyttiggjort forskning inom ämnet
offentlig förvaltning.

Sedan 1996 har också Förvaltningshögskolan en
egen rapportserie, som normalt kommer i 4-5
nummer per år. Den första rapporten 2021 är
nummer 158 i ordningen. I rapportserien publiceras bara egen forskning som görs vid institutionen.
Förvaltningshögskolan tillhandahåller också en
egen tidsskrift, Scandinavian Journal of Public
Administration (SJPA), som publicerar forskning
från hela världen om offentlig förvaltning. SJPA
ges ut fyra gånger per år.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda
exempel på personer eller organisationer som
arbetat för att sprida och använda forskningsbaserad kunskap, och därmed också inspirera och
stimulera till fler goda insatser.
Priset som utgörs av ett diplom samt ett konstverk av en lokal konstnär delas vanligen ut under
Förvaltningshögskolans dag, där också föregående års pristagare brukar bjudas in som en extern
talare.

NYHETSBREV
Några gånger per termin skickar
Förvaltningshögskolan ut ett
nyhetsbrev till alumner, Kolv och
andra intresserade. Förutom
nyheter om vad som händer på
institutionen brukar det innehålla
inbjudningar till olika event som
exempelvis lunchseminarier.
Läs mer om nyhetsbrevet på vår
hemsida under fliken ”Om oss”.
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Tidigare pristagare
2020

Sektionschef Bo Per Larsson

2019

Kommunforskare Siv Sandberg

2018

Avdelningschef Cecilia Bokenstrand

2017

Journalisten Magnus Wrede

2016

Professor Annika Härenstam

2015

Direktör Sven Wiberg

2014

Professor Elisabeth Sundin

2013

Utvecklingsledare Anne Svensson

2012

Professor Sten Jönsson

2011

Docent Lennart Nilsson

Kriterier för priset

Avhandlingar från Förvaltningshögskolan.

Priset avser nyttiggörande av forskning inom ämnet offentlig
förvaltning, där nyttiggörandet avser något eller några av
följande tre områden:

Förvaltningspodden
Sedan hösten 2018 har Förvaltningshögskolan
en egen poddradio, där forskare diskuterar olika
intressanta teman rörande offentlig förvaltning.
Frågeställningarna kan vara både stora och små.
Några exempel på teman som behandlats är sjukförsäkringen, politiska konflikter, NPM, kommunala bolag och etik.

Sedan 2018 har Förvaltningshögskolan en poddradio,
kallad Förvaltningspodden.	

Cecilia Bokenstrand, 2019 års pristagare.


Själva statyetten brukar bestå av en träskulptur föreställande en boxare.	

•

Genomförande eller införande av projekt, reform eller
aktivitet som är en följd av sådan forskning

•

Spridning av forskning som skapat debatt, ökad medvetenhet eller ifrågasättande av rådande system

•

Användning av forskning så att demokratiska värden och
effektivitetsvärden främjats

Priset ska tillfalla någon eller några som genom sin insats
nyttiggjort forskning inom någon del av den offentliga sektorn;
inom kommuner, landsting, regioner eller staten. Särskilt
meriterande är nytänkande vad gäller inriktning på och former
för nyttiggörandet, insatsens beständighet över tid, insatsens
genomslag och omfattning (exempelvis i hur många personer
eller organisationer som berörs).
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INSTITUTIONENS
UTBILDNINGAR

Professor Lena Lindgren håller introduktionsföreläsning för nyantagna masterstudenter.

Förvaltningshögskolan är det enda lärosäte i landet där det går
att läsa offentlig förvaltning hela vägen från grundutbildning
till forskarnivå, och utöver det hålls flera uppdragsutbildningar. Kolvsamarbetet har länge varit centralt för att ge framtidens
tjänstepersoner den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning
Under tre år lär sig studenterna grunderna i offentlig förvaltning. Hur den offentliga förvaltningen
organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och
vilka ideologiska principer som ligger bakom.

Masterprogrammet i offentlig
förvaltning
Efter att ha fått sin kandidatexamen finns möjlighet att läsa ett
tvåårigt masterprogram.
Detta ges med tre olika inriktningar: Ledning och styrning,
Policyanalys samt Redovisning
och revision. Under programmets
gång ges också möjlighet att genomföra 20 veckors praktik.
Förvaltningshögskolan ger
sedan 2021 också en Nordisk
Master i offentlig förvaltning
med inriktning ledarskap och
digitalisering, tillsammans med
Norduniversitetet i Bodö och
Åbo akademi i Finland.

Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar utgör en viktig kontaktyta mellan
forskningen och praktiken. Här utbildas personal från Länsstyrelsen i tillsyn och
granskning. 

Forskarutbildning
Efter avslutat masterprogram går det att söka
till Förvaltningshögskolans forskarutbildning,
som leder till en licentiatexamen (120 hp) eller
doktorsexamen (240 hp). Förutom att forskarutbildningen öppnar för en akademisk karriär finns
det också en efterfrågan på forskningskompetens
på arbetsmarknaden utanför universitetet.
Till exempel efterfrågas disputerade forskare
till FoU-enheter, som kan vara på både statlig,
regional och kommunal nivå.

Uppdragsutbildning
De som redan arbetar som politiker eller tjänstepersoner i kommuner, regioner, myndigheter eller
offentlig ägda bolag, kan fortbilda sig genom någon
av Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar.
Några exempel på populära områden som
Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar
kan behandla är tillsyn, utvärdering, jämställdhet, ledarskap och förändringsarbete. Förvaltningshögskolan har också en del i andra större
utbildningar, däribland Rektorsutbildningen vid
Göteborgs universitet.

Utbildningen problematiserar vad det innebär att
arbeta som tjänsteperson i politiskt styrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik
och likabehandling återkommer i flera kurser.
Programmet avslutas med en kandidatuppsats.

PRAKTIK
Den som läser på masternivå har möjlighet att göra
praktik i 20 veckor, vilket brukar vara ett uppskattat
inslag av såväl studenter som arbetsgivare. Inte
sällan gör studenter sin praktik i någon av Kolvkommunerna, och många börjar också jobba där
efter sina studier.
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Avslutningsceremoni för studenter som tar examen.

Petra Svensson disputerar med sin avhandling ”Cross-Sector Strategists – Dedicated Beureaucrats in Local Government
Administration” vid Förvaltningshögskolan i januari 2018.	
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FÖR EN LÅNGSIKTIG
KUNSKAPSUTVECKLING

Ett dialektiskt samarbete
I framtagandet av uppdragsutbildningarna spelade
Kolv en väldigt stor roll. Omvänt var också uppdragsutbildningarna viktiga för Kolvs medlemmar.
– Det var ett väldigt dialektiskt samarbete, vi
hade en gemensam vilja att bygga kring de offentliga organisationerna, säger Anna Cregård.

”Jag tror verkligen
på just sådana långsiktiga samarbeten
som kan ta de stora
frågorna på allvar”
Det var framförallt två saker som framhölls som
extra viktiga. Det ena var att det fanns ett fokus på
att utveckla storregionen, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Där ansågs både uppdragsutbildningen och Förvaltningskolans övriga verksamhet
Anna Cregård, nu aktiv vid Högskolan i Borås. 				

vara viktiga för kompetensutvecklingen inom
offentliga verksamheter. Den andra delen handlade
om vikten av kontinuerlig kunskapstillväxt, med
andra ord forskning, där de offentliga aktörerna
var viktiga för att trycka på behovet av kunskap
och forskning inom området offentlig förvaltning.
– Vi pratade mycket om att Förvaltningshögskolan
kunde vara den här gemensamma plattformen, där
man tar det operativa, lokala och empiriska till en
gemensam arena. Där man pratar om den generella kunskapen inom sitt ämne, och att man kan
mötas i det lokala och det som kan beskrivas som
det teoretiska, alltså forskningen.
Viktigt med långsiktighet
Det resulterade i en rad intressanta aktiviteter, som
lunchseminarier, studiebesök och utbildningar.
Vissa av dessa, som exempelvis lunchseminarierna,
har också ibland fått spridning till en bredare
allmänhet. Men framförallt är det viktigt att ha
kontinuerligtet och långsiktighet i kunskapsutvecklingen, menar Anna Cregård.
– Om man verkligen menar allvar med att
Västsverige ska ha en utvecklingsarena även för
den offentliga sektorn får man absolut inte släppa
de fina samarbeten som redan finns upparbetade.
Jag tror verkligen på just sådana långsiktiga samarbeten som kan ta de stora frågorna på allvar, det
kan man inte se vad man vinner på långsiktigt.

Foto: Pressbild

I mer än tio års tid arbetade Anna Cregård med Kolv, och var
drivande i att ta fram Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar.
Mellan åren 2006 och 2016 var Anna Cregård
viceprefekt med ansvar för samverkan på Förvaltningshögskolan. Därmed arbetade hon också
mycket med Kolv. En stor del i det arbetet var att
ta fram uppdragsutbildningar.
– Vi märkte att det fanns en efterfrågan i kommunerna och i Västra Götalandsregionen, säger
hon.
Framförallt var det många som önskade se en
utbildning inom området granskning och tillsyn.
Tilltron till just tillsyn som styrmedel var på framväxt under den här perioden, som Anna Cregård
beskriver som en granskningsexplosion. Därmed
skapades också en stark efterfrågan på utbildningar
inom området. Förvaltningshögskolans kurs
”Tillsyn i teori och praktik” har nu givits under
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åtskilliga år och fått uppmärksamhet över hela
Norden. Än idag är det den enda tillsynsutbildning
i sitt slag som finns i Sverige.
Många uttryckte också ett behov av uppdragsutbildningar inom till exempel ekonomistyrning
och redovisning, men även inom inom chefs- och
ledarskapsområdet som är Anna Cregårds egna
område.
– Det gällde både det operativa perspektivet när
man kliver in i en chefsroll, men också det strategiska perspektivet, ofta kopplat till förändringsarbete.
Förvaltningshögskolans kurs ”Förändringsledarskap” (tidigare ”Att leda verksamhetsutveckling”)
är fortfarande mycket populär bland chefer inom
offentlig verksamhet.

Uppdragskursen ”Tillsyn i teori och praktik” på 7,5 hp ges fortfarande regelbundet vid Förvaltningshögskolan.
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KOLVRESAN
Ungefär vartannat år genomförs en studie- och konferensresa inom
Europa. Målet med resorna är att tillsammans lära av forskare och
organisationer i andra länder, och stärka relationen mellan företrädare för kommuner, regionen och akademin i Västsverige.

Kolvresor genom åren
2019

Birmingham, England

2017

Utrecht, Nederländerna

2015

Rom, Italien

2013

Potsdam, Tyskland

2011

Reykavik, Island

2008

Bergen, Norge

2006

Odense, Danmark

...

Foto: Privat

Kolv anno 2017, under resan till Utrecht.

”Jag har inhämtat kunskaper motsvarande
en mindre högskolekurs”
Deltagare på Kolvresan 2019

SCHEMA KOLVRESAN 2019:
AVFÄRD 24 JUNI: 		

LANDVETTER, KL. 09:50

ANKOMST:

BIRMINGHAM, KL 12:30

HEMFÄRD 27 JUNI: 		

BIRMINGHAM, KL 13:10

ANKOMST:

LANDVETTER, KL. 17:45

Måndag 24 juni Lunch

Jurys Inn, Birmingham

Gemensam lunch

Eftermiddag

Jurys Inn, Birmingham

Genomgång av resans upplägg samt introducerande seminarium om
likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien

Eftermiddag

Jurys Inn, Birmingham

Kolvmöte

Middag
Tisdag 25 juni

Gemensam middag

Förmiddag

INLOGOV

Presentationer på temat granskning av kommuner och offentliga finanser

Lunch

Campus

Gemensam lunch, därefter rundtur på campus

Eftermiddag

Birmingham City Council

Rundtur i kommunhuset och samtal med representanter från kommunen

Kväll
Onsdag 26 juni

Den senaste resan genomfördes i juni 2019 till Birmingham och Leicester i England.
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Torsdag 27 juni

Middag och kväll på egen hand

Förmiddag

LGRC, Leicester

Presentationer på temat politiskt ledarskap, relationen mellan politiker och
tjänstemän samt politiskt deltagande

Lunch

I universitetets lokaler

Gemensam lunch

Eftermiddag

LGRC, Leicester

Fortsättning på förmiddagens aktiviteter

Middag

Gemensam middag

Förmiddag

Hemfärd
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Under 2019 års resa till England handlade mycket om
Storbritanniens då stundande utträde ur EU. Här talar
John O’Shea, council member i Birmingham, om Brexit
och dess konsekvenser på lokalpolitiken. En mer utförlig
resebeskrivning finns på Förvaltningshögskolans hemsida.
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DENNIS JERYD OM
ÅTTA ÅR MED KOLV
Rådets tidigare ordförande
Dennis Jeryd talar om nätverkande, resor och framtidens
mötesplatser.

Under de två mandatperioderna mellan 2011 och
2018 var Dennis Jeryd (S) oppositionsråd respektive Kommunstyrelsens ordförande i Lerums
kommun. Samtidigt var han aktiv i Kolv, under
2015-2018 som ordförande i rådet. Det var ett
uppdrag som han lade stor vikt vid.
– En viktig sak med Kolv var självklart att många
som examineras från Förvaltningshögskolan hamnar ganska högt upp i förvaltningen i våra kommuner, så det är viktigt att komma med inspel och
förslag till själva utbildningen. Sedan tycker jag
det var ett väldigt viktigt forum i själva rådet, när
vi träffades och kunde få intressanta föreläsningar
och rapporter, säger han.
Han förklarar vidare att det är lätt att arbetet i
vardagen bara rullar på utan att man hinner ta till
sig ny forskning, och där spelar både lunchseminarier och sammanträden en stor roll.
– Men det som man minns mest av de här åtta
åren är resorna vi gjorde vartannat år. Det var fantastiska platser, och väldigt värdefullt att se ställen
ur en offentlig förvaltnings ögon, säger han.

Vi tar ofta vårt system för givet
Resorna som brukar göras har som främsta syfte
att möjliggöra ett kunskapsutbyte över nationsgränserna, och lära av de skillnader och likheter
som finns i förvaltningen i olika länder i Europa.
En resa som gjort särskilt stort avtryck tycker han
är den resa som gjordes till Italien 2015.
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tiden som finns mellan de olika föreläsningarna
som alla kan sitta och diskutera fritt, och just det
nätverkande som då uppstår framhåller många
som väldigt givande.
– De olika diskussionerna vi hade mellan mötena blev otroligt intressanta och givande, när kommunalråd, kommundirektörer och forskare satt
tillsammans och pratade. Det var det enda tillfället
under mina åtta år som politiker där jag kände att
man verkligen satte sig ner så. Vi försökte att få
till det hemma också men det blev inte samma sak,
säger han.
Det ledde också till att skapa kontaktytor som inte
skulle uppstå så lätt annars. Ofta finns det exempelvis redan politiska samarbeten med grannkommunerna, men kanske inte med de som ligger lite
längre bort geografiskt. Samma sak gäller kontakten mellan politiker och tjänstepersoner.
– Det är klart att man som politiker ofta träffas
på politisk nivå, men på resorna träffade man ofta
kommundirektörerna också, och det var kontakter
som kunde vara användbara senare.

Kunde använt Kolv ännu mer
Även om Kolvsamarbetet har varit givande, så ser
Dennis Jeryd i efterhand hur det kunde använts
ännu mer.
– En sak som vi i Lerum var lite dåliga på var
att använda Förvaltningshögskolans professorer
till lokala utredningar, säger han.
Dennis Jeryd.		

Foto: Pressbild

– Vi pratade om det politiska systemet, demokrati och populistiska partier, och det var före allt
som hände i Sverige efter senaste valet då det blev
svårt att bilda regering här, säger Dennis Jeryd.
Då minns han också att italienarna var avundsjuka
på vårt svenska system, som vi ofta tar mer eller
mindre för givet.
– Det är en sådan sak jag reflekterat över i
efterhand. Ett exempel är alla kommuner de har
i Italien, och när de skulle genomföra en reform
sade hälften av kommunerna att ”det här gillar vi
inte, så vi gör det inte”. Det problemet har vi inte
riktigt här, säger han.

Viktigt med nätverkande
En ofta förbisedd del i seminarier, resor och studiebesök är vad som händer på rasterna. Det är under

Som exempel nämner han när centrum i Linköping
skulle göras om, och universitetet där gjorde en
undersökning inför det. Då menar han att det var
lättare att få acceptans än om kommunen skulle
gjort det själva.
– Just att använda förtroendet som universitet
har, det hade vi kunnat använda mer. Och alla
förslag som jag eller någon annan i rådet hade
om seminarium eller liknande gjorde ni ju också.
Det var bara att förselå något, och några månader
senare genomfördes det.
Men han påpekar också att det krävs två för att
dansa tango, och det gäller att inte bara en part är
drivande.
– Det är mycket som har hängt på några få eldsjälar. Det är lätt att det bara blir Förvaltningshögskolan som driver samarbetet, men man bör nog
inte tänka ”vad kan ni göra för oss” utan ”vad
kan vi göra tillsammans”. Det är lätt att säga men
svårt att göra, säger han.

”Det var bara att
föreslå något, och
några månader senare genomfördes
det.”
Vill inte släppa det digitala
Blickar man man framåt och tänker kring hur
Kolv skulle kunna utvecklas i framtiden tror
Dennis Jeryd att frågan om digitala kontra fysiska
möten kommer att bli central. Båda, menar han,
har sina för- och nackdelar, men det är viktigt att
inte släppa de digitala mötena helt.
– Alla är så vana idag så det är väldigt lätt att
få igenom sånt. De flesta kan avsätta en halvtimme
för ett lunchseminarium när man bara behöver
starta datorn, men ska man åka in från Tjörn till
Göteborg så går det ju flera timmar.
En annan fördel är att man kan ta del av bara
utvalda delar på ett annat sätt när det sker digitalt.
Till exempel berättar Dennis Jeryd att han satt och
lyssnade på när SOM-institutet hade sin dag, och
när något var mindre relevant kunde han passa på
att kolla mailen en stund. Samtidigt menar han att
det är det viktigt att man verkligen är närvarande
när det väl behövs.
– Framförallt tror jag att det kommer bli mer
digitalt när det är korta möten, och när man ses
är det en heldag eller kanske lunch till lunch. För
det är klart att vi behöver träffas vid kaffetermosen
också.

Dennis Jeryd (S)
Kom med i rådet 2011, då som första oppositionsråd i Lerums
kommun. Under nästa mandatperiod 2015-2018 som ordförande i Kolv, då som Kommunstyrelsens ordförande i Lerum.
Arbetar nu som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen.
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MED BLICKEN
MOT FRAMTIDEN
Kristian Vramsten (M) ,till vänster, är ordförande i Förvaltningshögskolans råd samt Kommunstyrelsens ordförande i Mölndals Stad. Max Törnqvist (C), till höger, är vice ordförande i rådet samt politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen.


kan innehålla allt från ekonomi och juridik till
samhällskunskap.
Det är roligt och stimulerande att få som ägarrepresentant deltaga i Förvaltningshögskolans
framtida utveckling. Jag tror mycket på en nära
samverkan mellan politiker och tjänstepersoner
som företrädare för region och kommuner och
den akademiska världen. Detta kan skapa nya
idéer om framtida kurser både i grundutbildning
och inom forskningen.

”Framtiden är ljus”

Kolv under en studieresa till Birmingham och Leichester 2019. 	

Rådets ordförande Kristian Vramsten säger några avslutande ord.
Förvaltningshögskolans samarbetsprojekt med
region och kommuner i väst, Kolv, fyllde 25 år
2020. Under denna 25-årsperiod har 40 personer
tagit doktorsexamen och 27 stycken tagit licenti-
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atexamen. Många fler har läst universitetskurser
och haft nytta av det i sitt yrkesverksamma liv.
Detta vittnar om en bredd i både forskning och
utbildning inom området offentlig förvaltning som

Framtiden är ljus och de nästa 25 åren kommer
att visa detta om vi bara tillsammans utvecklar
och kapitaliserar på det vi redan kan och vet och
kopplar ihop det med våra visioner för framtiden. Tillsammans kan personer verksamma inom
offentlig förvaltning, politiker, forskare, lärare,
studerande och alla andra intresserade påverka
Kolvs framtid i form av kurser på olika nivåer,
forskningsprojekt, föreläsningar, seminarier,
läroböcker med mera inom området offentlig
förvaltning.
Med dessa ord som avslutning så hoppas jag
att ni haft stor glädje av att läsa tidskriften
”Kolv 25 år”.

Kristian Vramsten,
Ordförande i
Förvaltningshögskolans råd

Rådets medlemmar 2021:
Göteborgs Stad
Ordinarie: Anneli Rhedin
Ersättare: Jenny Broman
Härryda kommun
Ordinarie: Sven Karlsson
Ersättare: Peter Lönn
Kungälvs kommun
Ordinarie: Anders Holmensköld
Ersättare: Johan Holmberg
Lerums kommun
Ordinarie: Lill Jansson
Ersättare: Renee Bengtsson, 1:e vice ordförande
Lilla Edets kommun
Ordinarie: Julia Färjhage
Ersättare: Annette Fransson
Mölndals stad
Ordinarie: Kristian Vramsten, ordförande
Ersättare: Pernilla Övermark
Partille kommun
Ordinarie: Thorbjörn Carlsson
Ersättare: Per Bäckström
Stenungsunds kommun
Ordinarie: Bo Pettersson
Ersättare: Maria Renfors
Tjörns kommun
Ordinarie: Anders G Högmark
Ersättare: vakant
Öckerö kommun
Ordinarie: Jan Utbult
Ersättare: Maria Brauer
Västra Götalandsregionen
Ordinarie: Max Törnqvist, 2:e vice ordförande
Ersättare: Ingrid Andreae
Förvaltningshögskolan
Björn Rombach, prefekt
Johanna Selin, sekreterare i Rådet
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