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Hej! 

Nu under hösten har vi mycket som händer på Förvaltningshögskolan. Bland annat 
kommer vi ha Förvaltningshögskolans dag i oktober, vi har haft en spännande 
disputation om "redovisifiering" och vi öppnar anmälan till vår uppdragskurs för 
tillsynare. I det här nyhetsbrevet kan du också läsa om vår alumn Malena Lau, en film 
om avfallshantering, hitta en utlysning om ett lektorat med inriktning mot 
ekonomistyrning och se vilka studenter som fick pris för bästa uppsats i våras. 

Klicka på länkarna till nyheterna för att läsa mer! 

 

"Tillsynskursen" öppen för anmälan 

Nu är det åter dags för en ny upplaga av Förvaltningshögskolans populära kurs Tillsyn i 
teori och praktik (7,5 hp), ofta bara kallad "Tillsynskursen" då det är den enda 
tillsynskurs av sitt slag som finns i Sverige. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar på myndigheter och andra enheter med 
gransknings- och tillsynsuppdrag, och ger användbara kunskaper och insikter på både 
det teoretiska och det praktiska planet. Sista datum för anmälan är den 30 november.  

Läs mer och anmäl dig till tillsynskursen här. 

 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/uppdragsutbildning


Fåtal platser kvar till Förvaltningshögskolans dag 

 

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till Förvaltningshögskolans dag den 13 
oktober, med temat "Efter krisen". Programpunkterna kommer att handla 
om  alltifrån pandemin och situationen i Ukraina till kommuners ekonomiska 
bekymmer. 

Anmäl dig via den här länken, det är först till kvarn som gäller. Lunch kommer att ingå. 

Läs mer om Förvaltningshögskolans dag här 

 

Risker med för stort fokus på redovisning 

En ny avhandling från Förvaltningshögskolan visar på problematiken med att förlita sig 
för mycket på redovisning, beräknande och mätande för att styra offentlig 
verksamhet. Bland annat finns det risk att missa viktiga aspekter som inte låter sig 
mätas så enkelt, såsom profesionella standarder och värderingar. 

Läs nyhet om avhandlingen här 

Läs avhandlingen i sin helhet här 

 

Ett helhetsperspektiv för invånarnas bästa 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/samarbeten-och-samverkan/forvaltningshogskolans-dag
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Me2YB7D1NUmGPHPuJQWAboBIfXjXrXhFgQTTSqh2FcpUMzY2SFlQTFQxOFJVTTRVRlBNSFZFOEJHOC4u
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/samarbeten-och-samverkan/forvaltningshogskolans-dag
https://www.gu.se/nyheter/risker-med-for-stort-fokus-pa-redovisning
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72759
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/samarbeten-och-samverkan/forvaltningshogskolans-dag


 
I ett samhälle när vi börjar lämna NPM och gå mer mot tillitsstyrning så är det 
viktigt att zooma ut och fundera på för vems skull de offentliga institutionerna finns 
till. Det menar i alla fall Förvaltningshögskolans alumn Malena Lau, som arbetar 
som strateg på VGR. "Vi försöker gå ifrån detaljstyrning till att i större utsträckning 
ha färre och tydligare mål med helhetsperspektiv. [...] Vi måste vara tydliga med att 
vi jobbar för invånarnas bästa" säger hon. 
 
Läs intervjun med Malena Lau här 
  

 

Hur gör vi avfallshantering bli mer hållbar? 

Att hantera mänsklighetens enorma mängder avfall är en av vår tids största 
utmaningar. Medan ett stort fokus här i Norden ligger på att hitta nya tekniska 
lösningar, finns det miljontals människor runt om i världen som redan arbetar som 
avfallsplockare. Mycket kan vara vunnet av att börja med lokala och enkla 
innovationer som gynnar de mest utsatta grupperna menar en grupp forskare, som 
nu också gjort en film om hållbar och inkluderande avfallshantering. 

Filmen är ett resultat av flera forskningsprojekt, däribland Participatory innovation 
videos for an inclusive and sustainable waste management som drivs av forskare 
vid Förvaltningshögskolan. 
  
Se filmen på Youtube. 
  

 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/alumn/intervjuer-med-studenter-och-alumner
https://www.gu.se/forskning/participatory-innovation-videos-for-an-inclusive-and-sustainable-waste-management
https://www.gu.se/forskning/participatory-innovation-videos-for-an-inclusive-and-sustainable-waste-management
https://youtu.be/Twbfcv3Txh4
https://youtu.be/Twbfcv3Txh4


Utmärkta examensarbeten VT22 

Varje termin får några av de uppsatser som skrivs på Förvaltningshögskolans 
grundutbildningar utmärkelsen "Utmärkt examensarbete". Under vårterminen 2022 
fick följande uppsatser utmärkelsen: 

• Samverkan till stadens fördel 
– En kvalitativ fallstudie om samverkan mellan kommun och civilsamhälle 
Sandyel Keryo & Somo Ali 

• Faktorerna bakom finansiell stress i kommuner  
– En kvantitativ studie om vad som inverkar på kommuners följsamhet av 
balanskravet 
Julia Marksund Larsson & Sara Befve 

• Stratifiering och Hybrida roller  
– En studie om hur lärarprofessionen påverkas av nya roller med särskilt 
ansvar för digitaliseringen 
Johanna Thalenius 

Läs motiveringarna samt se tidigare utmärkelser här. 

 

Ledig tjänst: Lektor med inriktning mot 

ekonomistyrning 

Vill du bli en del av kollegiet på Förvaltningshögskolan? Nu är en tjänst utlyst som 
universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning mot ekonomistyrning. Sista 
ansökningsdag är den 15 oktober. 

Läs mer och sök tjänsten här 

 

 

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/utmarkta-examensarbeten-vid-forvaltningshogskolan#utm%C3%A4rkta-examensarbeten-vt22
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=26446
https://www.gu.se/aktuellt/hitta-nyheter?space_facet=F%C3%B6rvaltningsh%C3%B6gskolan
http://go.mira.se/track/click/11739211/www.gu.se?p=eyJzIjoidjFiclpHZFZuNy03Q0U1Y0xOdDJhX2pMbXpjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMTczOTIxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ndS5zZVxcXC9ha3R1ZWxsdFxcXC9oaXR0YS1ueWhldGVyP3NwYWNlX2ZhY2V0PUYlQzMlQjZydmFsdG5pbmdzaCVDMyVCNmdza29sYW5cIixcImlkXCI6XCI2NWQxYjk3MTJjODQ0MDhiYWJiZDkyZGMxNTFkZjNkM1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjcyNjA1Yjc2OTdiYWE2MmZhZDM2NDAzOGYyNjAxOTdlNmE4NWI2NDhcIl19In0


Här hittar du tidigare nyhetsbrev  

  
 

 

 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/nyhetsbrev

