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Möte med Sidas vetenskapliga råd 
2 mars 2022 

 

Protokoll 

Närvarande: 
Thomas Elmqvist (ordförande) 
Assem Abu Hatab 
Erik Ahlgren 
Anna Mia Ekström 
Katarina Gidlund  
Lennart Olsson 
Swati Parashar 
Sharon Rider 
 
Alan AtKisson, avdelningschef, 
Sida/PARTNER  
Kerstin Jonsson Cissé, enhetschef, 
Sida/FORSK  
 

Övriga närvarande: 
Anders Troedsson, UD 
Susanne Johansson, Sida/FORSK (protokoll) 
Ulrika Myrberg, Sida/FORSK 
 
 
 

Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till diariet. 

Inga ledamöter anmälde jäv i förhållande till enskilda punkter på föredragningslistan.  

 

Välkomna ny medlemmar och lära känna varandra 

Rådet välkomnade två nya ledamöter, Swati Parashar från Göteborgs universitet och Assem Abu 

Hatab från Sveriges Lantbruksuniversitet samt Nordiska Afrikainstitutet. De ersätter Maria 

Eriksson Baaz samt Anders Olofsgård som avgick innan årsskiftet.  

 

Sidas forskningssamarbete och forskningsstrategin 

Sidas forskningssamarbete är en del av det svenska biståndet och styrs av den av regeringen 

beslutade Strategin för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-

2021. Kerstin Jonsson Cissé, chef på enheten för forskningssamarbete (FORSK), presenterade 

Sidas forskningssamarbete, forskningsstrategin samt hur Sida och enheten för 

forskningssamarbete operationaliserar strategin idag. 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 10 december 2021 

Då en ny biståndsminister tillträdde strax innan årsskiftet har en ny strategi för 2022 och framåt 

blivit försenad och den nuvarande gäller fram till årets slut. Sannolikt kommer en ny strategi att 

beslutas en god tid innan dess.  

Enheten FORSK har redan påbörjat arbetet med förberedelser för operationaliseringen av nya 

strategin och med att ta fram en strategiplan som kommer till rådet för synpunkter längre fram i 

vår. 

En fråga följde om hur Sida väljer bilaterala samarbetsland och vilka universitet och andra 

institutioner som omfattas av biståndet. Kerstin presenterade hur Sida genomför dessa val idag. 

Rådet informerades om att denna fråga, samt flera frågor om strategins operationalisering, 

kommer att återkomma på rådets agenda under året när den nya strategin träder i kraft. 

 

Rådets roll (instruktion), mandat och arbetsformer 

Att det ska finnas ett vetenskapligt råd på Sida är inskrivet i myndighetens instruktion. Kerstin 

Jonsson Cissé presenterade instruktionen och de ramar som den ger för rådet. Rådets 

ordförande Thomas Elmqvist gav en tillbakablick över hur rådet har arbetat tidigare, och bjöd in 

till en diskussion om hur ledamöterna vill arbeta fortsättningsvis och hur uppdraget kan göras än 

mer relevant och utvecklande för både myndigheten och rådets ledamöter. 

Utöver att rådet bidrar till Sidas operationalisering av forskningsstrategin kan rådet införa 

vetenskaplig expertis och kompetens till Sidas arbete som helhet. Thomas presenterade nya 

förslag, så som ”horizon scanning of emerging issues” där rådet kan bidra till att identifiera nya 

områden som kan bli viktiga för Sida på sikt. 

Rådet hade i tidigt skede möjlighet att påverka väsentliga delar i den kommande strategin, och 

man kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet att påverka arbetet i strategin då 

operationaliseringen är en iterativ process som inte är fast. En strategiplan för genomförande av 

strategin revideras årligen. Rådet har även möjlighet att långsiktig påverka andra centrala 

styrdokument, som är viktiga för forskningssamarbetet och ge inspel till kommande 

forskningspropositioner.  

Rådet upplever att man ofta kommer in sent i beredning av insatser. Man skulle önska att kunna 

få bidra mer proaktivt än reaktivt.  

Anders Troedsson, UD refererade till den svenska förvaltningsmodellen som gav vid handen att 

medan regeringen utnämner ledamöter, vilka identifieras i samråd mellan UD och Sida, var det 

Sida som avgjorde hur man använder rådet inom ramen för sin instruktion.  

Rådet önskade att få interagera ännu mer med medarbetarna på FORSK.  

Rådet kommer att återbesöka diskussionen om rådets roll och arbetsformer under året. Frågor 

kring rådets möjligheter kan även lyftas med Sidas styrelse i det gemensamma mötet den 9 juni. 
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Protokoll från Sidas vetenskapliga råds sammanträde den 10 december 2021 

Information från Sida och forskningssamarbetet  

Alan AtKisson, chef på sidas avdelning för partnerskap och innovation (PARTNER) presenterade 

aktuellt på Sida. Sidas forskningssamarbete har fått en 4 % höjning av resurserna från 920 till 

960 MSEK för 2022. 

Sidas huvudkontor flyttar från centrala Stockholm till Rissne i mitten på sommaren. 

Med anledning av att Ryssland har invaderat Ukraina beslutade regeringen inledningsvis att öka 

det humanitära biståndet till Ukraina med 100 MSEK, varav 65 MSEK genom Sida. Regeringen 

har nu beslutat att öka det humanitära bidraget till Ukraina med ytterligare 500 MSEK, dock från 

befintliga medel denna gång. Medel inom Sida omfördelas från flera av Sidas strategier, och 25 

MSEK kommer att tas från anslaget för forskningssamarbetet.   

Regeringen har beslutat att Sidas bistånd till Ryssland ska fortsätta. Medlen går till civilsamhället 

inom områden som demokrati och mänskliga rättigheter.  

Ytterligare information om vad Sida gör i Ukraina och Ryssland finns på Sidas hemsida.  

 

FORSK beredningar 

Kerstin Jonsson Cissé presenterade aktuella beredningar av insatser på enheten FORSK under 

året 2022. Både de med avtalsstart 2022 och 2023.   

Önskemål om att få en överskådlig presentation av Sidas bredd av insatser inom 

forskningssamarbetet lyftes. Kerstin tar med sig önskemålet till medarbetarna på FORSK och 

återkommer till nästa möte med rådet. 

Även återkopplingar på insatser som rådet tidigare haft diskussion kring önskas. En specifik 

insats som man ser möjlighet att bidra till är utvärderingen och beredningen av CGIAR. Även 

denna insats kommer sannolikt att återkomma på rådets agenda under året. 

 

Övriga frågor och sammanträden 2022 

Med anledning av Sidas regleringsbrevsuppdrag om demokrati är Katarina Gidlund och Swati 

Parashar inbjudna från rådet att delta på Sidas ledningsgruppsmöte den 22 mars för ett samtal 

om demokrati och mänskliga rättigheter kopplat till digitalisering.  

Vårterminens resterande möten för rådet är 25 april samt 9 juni. Den 9 juni planeras för 

samverkan (sannolikt lunch) med Sidas styrelse. 

 

Mötet avslutades 


