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Styrgruppsmöte Forskningsplattformen 
Verksamhetsutveckling i samverkan 
 
Tid: 2021-01-19, kl. 15:00-16:00 
 
Plats: Microsoft Teams 
 
Närvarande Kristina Genell, dekan fakulteten för ekonomi HKR, 

mötesordförande 
Anna-Karin Edberg, vicerektor för forskning och samverkan HKR 
 Eva-Marie Hagström, utvecklingschef Kristianstad kommun 
Jens Hultman, plattformsledare och professor i företagsekonomi 
HKR 
Mikael Forsberg, vVD Sparbanken Skåne 
Sara Bill Petersson, nämndsekreterare HKR 

 
 

 
Dagordning 
 

1. Nya projekt på gång 
Sju projektansökningar förväntas inkomma under 2021.  
Projekten presenteras för styrgruppen.  
 

2. Stöd till Näsbyprojektet och förlängning av Regionplaneuppdraget 
Klimatsmarta Näsby är ett av de större projekt som kommer att drivas i 
samverkan med forskningsplattformen. Budgeten för detta projekt har 
justerats och har ökat något från medfinansiärens sida. Det innebär att 
plattformen nu behöver gå in och matcha denna ökning. 
Plattformsledarens förslag är att ett tilläggsbeslut skrivs, under 
förutsättning att projektet får tilläggsmedel från Tillväxtverket.  
Styrgruppen godkänner förslaget och föreslår att Jens Hultman stämmer av 
de siffror som angivits för projektet med ansvarig inom Kristianstads 
kommun, och beslut kan därefter fattas per capsulam.  
 
 

3. Kriterier för prioritering 
Jens Hultman presenterar ett förslag till uppdatering av text på 
forskningsplattformens hemsida gällande projektprioritering. Jens förslag 
innebär att det inte skrivs fram en generell prioriteringslista. Istället 
tydliggörs forskningsplattformens målsättning att lägga särskild vikt vid att 
ha en vetenskaplig och forskningsmässig bredd.  
Styrgruppen är eniga i att det just nu inte behövs en formaliserad 
prioriteringslista och godkänner Jens Hultmans förslag.  
Webben kommer att uppdateras med det nya förslaget. 
 
 

4. Mall för slutrapportering av projekt 
Ett förslag på mall för slutrapportering presenteras. Styrgruppen föreslår 
ett tillägg av förväntansfråga gällande studentmedverkan i frågan som rör 
detta. I övrigt har styrgruppen inga synpunkter. 
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5. Kommunikation 
Projekt som beviljas medel under 2021 ska presenteras på ett tillgängligt 
sätt på HKR:s externa webb, enligt tidigare överenskommelse i styrgruppen. 
Plattformsledaren kommer att föra en diskussion med högskolans 
kommunikationsavdelning för att hitta former för detta.  
 

6. Mötet avslutas 
Nästa möte äger rum den 27 april. Skulle ett större antal ansökningar 
inkomma innan detta datum sammankallas styrgruppen för ett extra möte.  

 
 
 
 
 
 
 
Kristina Genell   Jens Hultman 
Ordförande Styrgruppen   Plattformsledare 
 
 
 
 
 
 
 

Kristina Genell (2 Feb 2021 11:35 GMT+1)
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