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Verksamhetsberättelse 2014

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling 
och samverkan vid Linköpings universitet. CKS har byggts upp genom ett mångårigt 
samarbete mellan universitetet och kommunerna i Östergötland med omnejd. Målet 
är att bredda och fördjupa kunskap som är strategiskt relevant för kommunerna och 
som stödjer en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten bygger på ett 
aktivt samarbete mellan forskare, politiker och tjänstemän i medlemskommunerna. 

Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk 
kommunforskning och fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas 
övergripande utvecklingsarbete. 

Detta är 2014 års verksamhetsberättelse.
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Verksamhetsberättelse 2013
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forsk-
ning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande 
målet för CKS är att bredda och fördjupa den kommunstrategiskt relevanta 
kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk 
kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas 
övergripande utvecklingsarbete. 

Verksamheten har under 2014 präglats av en fortsatt omsvängning mot ett 
mer forskningsorienterat arbetssätt – i enlighet med de nya ramar för verk-
samheten som började gälla den 1/1 2013. Detta har inneburit att flera ny-
rekryteringar gjorts, precis som året innan, men också att befintlig personal i 
allt större utsträckning arbetat med att initiera och genomföra konkreta forsk-
ningsprojekt. Under 2014 har CKS också beviljats medel för två forsknings-
projekt av Formas, respektive Vetenskapsrådet. Detta stärker CKS position 
som forskningsmiljö. 

Historik

Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna och Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, bildades. 
Ett nytt avtal tecknades i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum 
2007. Under 2008 tillkom Vimmerby kommun. I slutet av 2011 tecknades 
ännu ett nytt avtal som gäller för perioden 2012-2016. Detta avtal ger CKS 
goda möjligheter att även fortsättningsvis bredda och fördjupa den kommu-
nalpolitiska kunskapsbildningen. I slutet av 2012 antog CKS styrelse ett nytt 
ramdokument som ytterligare förtydligar CKS roll som kommunforsknings-
miljö.
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Styrning och ledning
CKS verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet 
till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Under 
2014 har Josefina Syssner varit föreståndare. Professor Brita Hermelin har 
varit vetenskaplig ledare.
Verksamheten har letts av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod 
vid ingången av 2012. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden 
under 2014: 11 mars, 5 juni, 22 september och 2 december.
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Företrädare för kommunerna 
Ordinarie ledamöter Ersättare

Anders Senestad (M), ordförande  Päivi Johansson (M)
Anders Eksmo (KD) Mikael Arosenius (FP)
Maria Gillberg (C) Camilla Egberth (S)
Mats Johansson (S) Per Ström (V)
Eva Andersson (S) 

Adjungerad ledamot Micael Glennfalk (M)

Företrädare för Linköpings universitet 
Ordinarie ledamöter Ersättare

Kalle Bäck, prefekt till och med  
första halvåret 2014, därefter 
Hans Nilsson, prefekt Mats Eklund, professor 
Bo Hellgren, dekan, vice ordf. Lena Högberg, universitetslektor
Kerstin Ekberg, professor Roger Klinth, prefekt
Karin Mårdsjö Blume, dekan Jörgen Nissen, prefekt
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CKS idé
Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den kommunstra-
tegiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar sam-
hällsutveckling. Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum
för strategisk kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs i 
kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

CKS målsättning är:
att stödja och bedriva forskning som är av såväl kommunstrategisk relevans 
som av hög vetenskaplig kvalitet; 
att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning 
inom kommunstrategiskt relevanta områden; 
att utveckla formerna för lärande och kompetensutveckling för politiker och 
tjänstemän;
att skapa möjligheter för möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker 
och tjänstemän inom kommunal verksamhet;
att stödja framväxten av en lokal forskningspolitik.

CKS ska verka för att mötet mellan universitet och kommuner blir ömsesidigt 
berikande och kunskapsbyggande. Verksamheten bör präglas av stor interak-
tivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och samarbetsområden. Det 
är i mötet mellan universitet och kommunerna – i första hand de kommuner 
som bidrar till finansieringen av CKS – som idéer om nya forskningsfrågor 
och samarbetsområden växer fram.

CKS grundval är kommunernas tilltro till universitetets förmåga att bi-
dra med ny kunskap för att belysa och analysera kommunala problem. Den 
viktigaste uppgiften är att initiera kommunrelevant forsknings- och utveck-
lingsverksamhet vid universitetet, återföra nyvunnen kunskap till kommu-
nerna samt bygga upp en dialog mellan kommunföreträdare och forskare. 
CKS arbetar därför aktivt med att utveckla kontakterna mellan universitetet 
och regionens kommuner.

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög veten-
skaplig kvalitet. Det fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar lång-
siktig kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan behövas. 
Såväl styrelsens arbete som den operativa verksamheten ska kännetecknas av 
en hög grad av självständighet och vilja till kritisk debatt.
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Ägardialog
2014 års ägardialog ägde rum i Motala. Sex av CKS 14 medlemskommuner 
fanns representerade.  CKS föreståndare inledde med att återkoppla till den 
ägardialog som hölls i Söderköping 2013. Föreståndaren redogjorde för hur 
CKS arbetat med de frågor som aktualiserades då, samt för CKS övriga pågå-
ende verksamhet. Ambitionen att öka andelen extern finansiering lyftes fram, 
liksom ambitionen att samverka i interaktiva forskningsprojekt. CKS styrelse 
kommer att anta nya ramar för verksamheten under 2015, och ägardialogen 
ombads komma med inspel vad gäller dessa. Ägardialogen gav uttryck för att 
ramarna ska betona CKS möjlighet att utmana kommunerna - på ett kritiskt 
konstruktivt sätt, och att de långvariga relationerna mellan kommunerna och 
CKS gör det möjligt för CKS att både komma nära, och att ställa kritiska 
frågor. Ägardialogen diskuterade också hur CKS ambition att bli ett kom-
munforskningscentrum med nationell räckvidd kan genomföras. 

Under 2015 inleds diskussionen om förnyat samverkansavtal mellan CKS 
medlemskommuner och Linköpings universitet. Ägarna menade att förestån-
daren bör ta initiativ till ett nytt samverkansavtal, och att förslag på nytt avtal 
ska beredas av en beredningsgrupp om fyra kommunchefer och en företrädare 
för LiU. Man gav också uttryck för att styrelsens sammansättning och den 
valberedande funktionen måste finnas beskriven i det nya samverkansavtalet.



10

Verksamhetsdialog
CKS arrangerar varje år en Ägardialog, (se ovan) dit medlemskommunernas 
kommunstyrelseordförande samt en företrädare för universitetet bjuds att 
delta. 2014 beslutade CKS att också att bjuda in kommuncheferna till en 
liknande diskussion. Denna Verksamhetsdialog med kommuncheferna i CKS 
medlemskommuner ska bli ett årligt återkommande inslag i CKS långsiktiga 
planering. Verksamhetsdialogen ska ses som ett tillfälle för CKS att redovisa 
sin verksamhet, och för kommuncheferna att lämna synpunkter och idéer på 
hur CKS ska kunna utvecklas. 2014 års verksamhetsdialog ägde rum i Mjölby 
och handlade primärt om hur framtida styrdokument – ramdokument och 
samverkansavtal – bör förhandlas fram och utformas.
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CKS medarbetare
Följande medarbetare har varit knutna till CKS på hel- eller deltid, under hela 
eller delar av 2013:

Personal med övergripande arbetsuppgifter 
Josefina Syssner, Docent, Föreståndare
Föreståndarens uppgift är att leda den dagliga verksamheten och att säkra dess 
långsiktiga utveckling. I uppdraget ingår att företräda CKS i kontakter med 
universitetet och filosofisk fakultet, i kontakt med kommunvärlden samt med 
den nationella arenan. 
En central uppgift för föreståndaren är att formulera och utveckla målen för 
CKS verksamhet, och att medverka till att gemensamma synsätt utvecklas 
kring forsknings- och samverkansfrågor inom CKS. Föreståndaren har också 
ett övergripande ansvar för och en drivande roll i arbetet med att söka forsk-
ningsmedel och utarbeta avtal med externa finansiärer.

Brita Hermelin, Professor
Professorns uppgift är att fungera som vetenskaplig ledare vid CKS. Upp-
giften kräver att idéer kommuniceras, prövas och utvecklas i olika samman-
hang. Arbetet sker dels i interaktion med CKS medlemskommuner, dels i det 
akademiska fältet. Det senare kan innebära att vara ledamot i forskningsråd 
och betygsnämnd samt att vara sakkunnig i olika sammanhang. Det innebär 
även deltagande på nationella och internationella konferenser och forskarmö-
ten samt att publicera forskningresultatet i internationella sammanhang. Det 
övergripande målet och uppgiften för den vetenskapliga ledaren är att genom 
diskussioner och erfarenhetsutbyten verka för att kommunrelevant forskning 
initieras och genomförs. 

Christine Erlandsson, Administratör
I administratörens uppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakture-
ring, distribution av nyhetsbrev och annan information, administration av 
CKS konferenser och seminarier, beställningar av böcker och rapporter med 
mera. Administratören ska också medverka till att skapa goda förutsättningar 
för relationer med kommunerna och spridning av information om CKS. I 
arbetsuppgifterna ingår dessutom att fungera som sekreterare vid CKS styrel-
semöten.

Övrig administrativ- och kommunikationspersonal 
Övriga medarbetare som haft administrativa och övriga uppdrag på CKS är 
Anna Ahlgren, som ansvarat för hemsidan under 2014; Eva Bergstedt har 
varit ansvarig för CKS rapporter, för nyhetsbrevet och för CKS arbete med 
strategisk kommunikation. Peter Åbrodd har ansvarat för ekonomiadminis-
trationen.
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Övriga anställda
Lennart Kågström, beteendevetare, har tillsammans med Sabrina Thelander  
ansvarat för utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner. Marianne Senne-
hed Petersson och Lena Rydin Hansson har genom särskilda avtal varit knutna  
till CKS.

Lektorer och forskningsassistenter
Under 2014 har flera lektorer och forskningsassistenter haft hela eller delar av 
sin anställning på CKS. Deras uppgift är att genom forskning och samverkan 
bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Lektorer och forskningsassistenter 
verkar inom CKS verksamhetsfält; Lokal politik och kommunledning; Lokal 
utveckling och samhällsplanering samt Välfärd. 

Lokal politik och kommunledning 
Gissur Ó Erlingsson, Docent, Universitetslektor
Erlingssons forskning rör (a) de politiska partiernas interna liv, främst ute i kom-
munerna, och då i synnerhet fokus på deras rekryterings- och nominerings-
arbete; (b) frågor om tillit och korruption i lokalpolitiken; samt granskning, 
insyn och revision av kommunal verksamhet liksom (c) politiskt deltagande och 
förutsättningarna för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag.  

Mattias Fogelgren, Politices master, Forskningskoordinator
Fogelgren har under 2014 arbetat tillsammans med Gissur Ó Erlingsson i ett 
projekt om kommunala bolag. Projektets övergripande syfte har varit att – 
genom en pilotstudie – identifiera vilka verktyg en kommun har för att styra 
de kommunala bolagen och huruvida dessa fungerar. Slutsatserna presenteras 
i rapporten Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdomar 
från Norrköpings kommun och projektet kommer att utökas till att omfatta 
flera kommuner under 2015. Därutöver har han arbetat i ett projekt rörande 
villkor för nya kommunpolitiker samt ett projekt som berör högskolepedago-
giska kurser på universiteten.  

Leif Jonsson, Docent
Jonsson bedriver forskning om kommunledningsfrågor. I anslutning till detta 
har han medverkat till att möjligheter för lärande erbjuds personer i kommun-
ledande funktioner. Leif Jonsson gick i pension 2012 och är fortsatt verksam 
inom ett par av CKS forskningsprojekt.
 
Sabrina Thelander, Fil.Dr, Universitetslektor 
Thelander har i flera år lett CKS nätverk för östgötaregionens kommunstyrel-
seordförande respektive kommunchefer. Hon ansvarar också för utvecklings-
programmet Ledarskap i kommuner. Därutöver bedriver hon forskning med 
särskilt fokus på samarbetet mellan politiska ledare och chefstjänstemän.
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Johan Wänström, Fil.Dr, Junior universitetslektor 
Wänström arbetar framförallt inom ramen för det nationella kommunforsk-
ningsprogram som CKS deltar i. Han forskar om lokal demokrati samt kom-
munalt ledarskap, framförallt inom kontexten av besvärliga situationer och 
kontroversiella politiska frågor.

Lokal utveckling och samhällsplanering 
Erik Edwardsson, Fil.Mag. Forskningsassistent
Edwardsson arbetade under våren 2014 i ett projekt som handlade om hur 
Motala kommun tog fram en stadsvision i samverkan med andra samhällsak-
törer inom ramen för Framtidens Motala.

Sara Johansson, Fil Kand, Forskningsassistent
Sara Johansson var under våren 2014 anställd som forskningsassistent i pro-
jektet Hållbar Destinationsutveckling. Johansson arbetade framförallt med att 
ta fram underlagsmaterial till den rapport som sedan lämnades till Tillväxt-
verket. 

Nadja Kangasvieri, Fil.Kand. Forskningsassistent
Kangasvieri har under 2014 arbetat med två projekt. Det första handlade om 
hur Motala kommun tog fram en stadsvision i samverkan med andra sam-
hällsaktörer inom ramen för Framtidens Motala. Den andra studien handlade 
om kommunal arbetsmarknadspolitik, och undersökte hur ett kommunalt 
arbetsmarknadsprojekt har upplevts av dess medarbetare.

Välfärd 
Martin Börjeson, Docent, Universitetslektor 
Börjeson har under flera år arbetat med frågor om förutsättningar och villkor 
för att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Under 2014 
arbetade han med en studie av hur man arbetat med servicetjänster inom so-
cialtjänsten. Denna studie inleddes under 2014 och planeras bedrivas under 
tre år.

Härnbro Simon, Forskningsassistent  
Härnbro har under 2014 varit verksam inom forskningsprojektet servicetjäns-
ter inom socialtjänsten. Uppdraget har inneburit att arbeta med del I av stu-
dien. Detta har bl a handlat om förberedelser inför och initiering av datain-
samling. Studien påbörjades våren 2014 och pågår till 2016.  

Erik Jannesson, Ek.Dr, Universitetslektor 
Jannesson har sedan 2005 forskat och undervisat inom området strategisk 
ekonomistyrning. På senare år med särskilt intresse för styrning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Under 2014 var Jannesson involverad i ett forsknings-



14

projekt med fokus på organisering och styrning av sociala investeringar (se 
Jonsson nedan för en beskrivning).

Kerstin Johansson, Fil.Dr, Universitetslektor 
Johansson har tidigare varit knuten till CKS på deltid, men har sedan den 
1 augusti 2014 sin anställning placerad där. Johansson är inriktad mot ung-
domsforskning inom det socialpolitiska fältet, forskning om ungdomsarbets-
löshet, arbetsmarknad och institutionella praktikers betydelse för välfärd. 
Forskningsfokus är individperspektivet såsom individers möte med offentliga 
verksamheter och individers upplevelser av utsatthet. Allt mer har forsknings-
fokus även kommit att omfatta professioner och organisationer samt insti-
tutionella praktiker inom offentlig sektor, så kallade Människobehandlande 
organisationer (Human services organisations). Inom detta fält ligger fokus på  
kunskapsutveckling (ofta i form av evidensbaserad praktik, EBP), samverkan 
och strategier för långsiktig robust organisering. Johansson forskar om och 
använder själv s.k. Practice research som förhållningssätt och metodologisk 
utgångspunkt. Johansson medverkar även i nätverket RegBrå, och forskar om 
prevention.
 
Erik Jannesson, Ek.Dr, Universitetslektor
Jannesson har sedan 2005 forskat och undervisat inom området strategisk 
ekonomistyrning. På senare år med särskilt intresse för styrning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Under 2013 var Jannesson involverad i ett forsknings-
projekt med fokus på organisering och styrning av Norrköpings kommuns 
sociala investeringsfond (se Jonsson nedan för en beskrivning).

Robert Jonsson, Ek.Dr, postdok 
Jonsson har tillsammans med Erik Jannesson haft i uppdrag att interaktivt 
studera organisering och styrning av sociala investeringar. En slutlig avrap-
portering i form av en bok skickades under december 2014 till Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL). Boken gavs ut våren 2015 av SKL. Jonsson har 
även initierat en interaktiv studie gällande ekonomichefskap. Studien fortgår 
under 2015. Forskningsfokus är organisering av kommunal ledning och in-
vesteringsekonomi i offentliga organisationer.

Utmärkelser till CKS-forskare

Kerstin Johansson tilldelades Socialvetenskaplig tidskrifts pris till Axel An-
derssons minne för bästa artikel under 2012. Hon fick priset tillsammans 
med Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Artikeln 
handlar om evidensbaserad praktik i socialt arbete och hur detta synsätt im-
plementerats i det praktiska arbetet.
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Ramar för verksamheten 2013-2015
CKS styrelse antog i december 2012 nya ramar för CKS verksamhet. I ram-
dokumentet slår styrelsen fast att kommunernas förutsättningar för besluts-
fattande, planering och implementering har förändrats drastiskt under de 
senaste decennierna. Kommunerna har under senare år fått fler och allt mer 
komplexa uppdrag, som i många fall måste lösas i bred samverkan mellan 
olika delar av den kommunala organisationen, och i samarbete med andra 
aktörer i samhället. Det övergripande målet för CKS är att vara ett stöd för 
kommunerna i denna utveckling, genom att bredda och fördjupa den kom-
munstrategiskt relevanta kunskapsbildningen. Ambitionen är att CKS ska ut-
göra ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och fungera 
som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Under perioden 2013–2015 kommer CKS fortsätta arbeta inom tre redan 
etablerade verksamhetsfält: Lokal politik och kommunledning, Lokal utveck-
ling och samhällsplanering samt Välfärd.

Lokal politik och kommunledning
Arbetet inom verksamhetsfältet Lokal politik och kommunledning syftar till
att skapa kunskap om och reflektion kring frågor som rör lokal politik och
kommunledning. Under perioden 2013–2015 prioriteras följande områden:
– Den lokala politikens, förvaltningens och den politiska styrningens
villkor, legitimitet och betydelse.
– Deltagardemokratiska innovationer; olika former av kontakter mellan
kommunala företrädare och medborgare som sker parallellt med de traditio-
nella representativa kanalerna.
– Rättssäkerhet och tillit i kommunpolitiken, samt frågor som rör granskning 
och uppföljning av kommunal verksamhet.

Lokal utveckling och samhällsplanering
Arbetet inom verksamhetsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering syftar
till att skapa kunskap om utmaningar och möjligheter för lokalt och kommu-
nalt arbete för hållbar utveckling.
Under perioden 2013–2015 prioriteras följande områden:
– Planering, samverkan och dialog rörande byggd miljö, markanvändning och 
infrastruktur.
– Lokala och kommunala strategier för integration och sysselsättning, tillväxt 
och företagande.
– Det lokala hållbarhetsarbetets olika dimensioner. Om lokala lösningar i en 
global omvärld.

Välfärd
Arbetet inom verksamhetsfältet Välfärd syftar till att skapa kunskap om hur 
kommunerna organiserar sitt arbete inom välfärdsområdet.
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Under perioden 2013–2015 prioriteras följande verksamhetsområden:
– Vetenskaplig grund, kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik. 
Om kommunala strategier för verksamhetsutveckling och lärande inom väl-
färdsområdet.
– Medborgare, brukare, klienter och kunder. Om kommuners sätt att få in-
blick i, förstå och förhålla sig till medborgares krav och behov.
– Samverkan, styrning och organisering inom välfärdsområdet.
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Strategiska insatser 
Ett centralt inslag i det ramdokument som styrelsen antog för perioden 2013-
2015 är att CKS ska utvecklas till en kommunforskningsmiljö med ett natio-
nellt erkännande. Detta har bland annat lett till att CKS intensifierat arbetet 
med att söka och teckna avtal om extern forskningsfinansiering. Under 2013 
tecknades avtal om forskningsfinansiering med en omslutning på drygt 7 mkr. 
2014 uppgick denna summa till 10,6 mkr. Bland finansiärerna finns bland 
annat Formas, Vetenskapsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxt-
verket och Norrköpings fond för forskning och utveckling. 



18

Forskningsprojekt
I detta avsnitt presenteras forskningsprojekt som CKS är involverat i, antingen 
som finansiär eller genom medverkan av CKS medarbetare. Interaktivt arbete av 
mer långsiktig nätverkskaraktär redovisas under rubriken Nätverk längre fram.

Forskningsprojekt  finansierade av CKS

I januari 2013 fattade styrelsen beslut om att bevilja sammanlagt 3 mkr i 
forskningsanslag till fyra projekt. Dessa projekt löper fortfarande:

Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk 
i semi-rurala miljöer
I projektet undersöks hur de äldsta på landsbygden lever och hur deras förhål-
lande till äldreomsorgen ser ut. I första hand undersöks förändringar i min-
dre kommuner med semi-agrar karaktär i södra Östergötland/norra Småland. 
Projektet ska ge kunskaper om hur omsorgen i vid mening kan utformas i gle-
sa samhällen med en hög andel äldre invånare och hur små samhällens nätverk 
kan stärkas som aktörer i omsorgsverksamhet. Landsbygden och dess platser 
som kontext för åldrande är ett huvudintresse. En tanke är att de studerade 
kommunernas sätt att möta sin åldrande befolknings omsorgsbehov även kan 
visa vägar för andra kommuner med stora landsbygdsområden, men med an-
dra befolkningssammansättningar. I de tre undersökningskommunerna har 
intervjuer genomförts med kommunrepresentanter, liksom med diakoner 
samt pensionärsorganisationer. En enkät har sänts ut till alla invånare över 80 
år i kommunerna med frågor som relaterar till hur det är att åldras i en min-
dre kommun. Resultaten från de olika undersökningarna sammanställs nu i 
två rapporter som avslutar projektet, en CKS-rapport och en NISAL-rapport. 
Preliminära resultat presenterades vid ett CKS-seminarium i november 2014. 
Projektet har fått en fortsättning i en doktorandanställning vid NISAL.

Projektet erhöll 1,1 MKR och genomförs av Elisabet Cedersund, Mari-
anne Abramsson och Jan-Erik Hagberg (NISAL/ISV).

Kommunala miljöprojekt – drivkraft för nöjdare medborgare? Exemplet Valdemarsviken
Projektets syfte är att analysera hur miljöprojekt kan användas i kommunika-
tionen med medborgarna och även undersöka hur medborgarnas uppfattning 
av kommunen påverkas av pågående miljöförbättrande åtgärder. Forsknings-
projektet ska visa hur kommuner strategiskt kan utveckla sin miljökommuni-
kation i syfte att främja en positiv attityd hos medborgarna kring miljöprojekt 
som har sitt ursprung i miljöförstöring och som dessutom är kostsamma. Det 
kommer även att teoretiskt fördjupa analyser av miljöstyrning och kommu-
nikation samt göra teorier och kommunal miljöstyrning tillgängliga och han-
terliga för kommunala aktörer. Projektet startade under 2013 med den första 
av två enkäter, vilka skickas ut till samtliga hushåll i kommunen. Under 2013 
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analyserades och presenterades materialet och under 2014 förbereddes för det 
utskick som kommer göras under första halvan av 2015. Syftet med de två 
enkäterna är att kunna jämföra attityder bland medborgarna före och efter 
genomfört muddringsprojekt.

Projektet erhöll 0,4 MKR och genomförs av Jenny Palm, Dick Magnusson 
och Victoria Wibeck (Tema Teknik, Tema Vatten).

Organisering och långsiktiga strategier för kommunal välfärd – Exemplet evidens-
baserad praktik i socialtjänsten
Huvudsyftet med denna studie är att studera organisering och långsiktiga 
strategier för kommunal välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsut-
veckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som 
empiriskt exempel. Det empiriska exemplet är det reformarbete som nu pågår 
inom socialtjänsten och har sin grund i SOU-utredningen 2008:18, Evidens-
baserad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. Det är ett genom-
gripande arbete och det utgör ett bra exempel på hur statliga interventioner 
återverkar på kommunal praktik.

Studien har en teoretisk utgångspunkt såväl som ett konkret praktiknära 
fokus. De övergripande forskningsfrågorna är: Hur kan vi kritiskt förstå de 
(kommunala) människobehandlande organisationerna som organisationer 
och institutionella praktiker? Hur kan dessa organisationer utvecklas och stär-
kas långsiktigt samt strategiskt för att möta samhällets förändrade resurser och 
krav? 

Projektet erhöll 0,8 MKR och genomförs av Kerstin Johansson (ISV), lek-
tor vid CKS.

Kvalitetsstyrning för politiskt ansvar i komplex organisering – en fallstudie av kvali-
tetsuppföljning i skolan
Kommunal styrning av offentlig service har under de senaste åren kommit 
att bli allt mer komplex. Det här forskningsprojektet syftar till att analysera 
strategisk styrning kring kvalitetsuppföljning av skolan i två kommuner i Öst-
ergötland. Under året har forskarna arbetet med att kartlägga statens styrning 
och det kommunala handlingsutrymmet, för att stödja och driva kvalitetsstyr-
ning i skolan. Under det kommande året kommer fältstudier och intervjuer 
att genomföras i ett par kommuner. Ett preliminärt resultat är att kvalitets-
utvärderingar i sig fungerar som statlig styrning, det som kommer att utvär-
deras av staten är också det som uppmärksammas i kommunala praktiker. 
Handlingsutrymmet att förankra skolan i dess lokala sammanhang kan på 
så sätt riskera minska. Den avslutande analysen kommer att ha relevans för 
skolan som kommunalt politikområde liksom andra områden där styrningens 
komplexitet ökat.

Projektet leds av professor Elin Wihlborg (IEI).
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Avslutade projekt

Följande projekt avslutades och slutrapporterades till CKS under 2014.

Familjer i socialtjänsten. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om barn, ungdomar 
och deras föräldrar i Östergötland
Projektmedarbetare: Bo Davidson och Margareta Bredmar vid Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.

Målet med projektet var att öka kunskapen om de familjer där barn och 
ungdomar behöver stöd av sociala myndigheter samt att resultatet ska leda till 
förbättringar i verksamheten. Projektet startade 2010 och avslutades 2014.

Forskningsprojekt inom CKS

Resursanpassning och verksamhetsutveckling – Kommunala verksamheter under 
kraftigt omvandlingstryck. 
Ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska 
förutsättningar och besvärliga situationer

Projektledare: Johan Wänström.
Under 2014 påbörjades arbetet med ett nytt forskningsprogram inom ra-

men för Natkom (Det nationella kommunforskningsprogrammet). Den för-
sta versionen av det Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom 1) 
fokuserade på hanteringen av besvärliga situationer i kommunerna. Natkom 
2 bygger vidare på det samarbetet men nu med inriktning på resursanpass-
ning och verksamhetsutveckling i kommunerna. Johan Wänström deltog un-
der 2014 i den inledande portalstudien i vilken det gjordes intervjuer med 
kommunledningarna i alla programmets medlemskommuner. Portalstudien 
redovisades under en Natkomkonferens i Piteå den 14-15 maj samt i en forsk-
ningsrapport. Natkom 2 förväntas resultera i ett 15-tal studier med påföljande 
forskningsrapporter. Natkom 2 och samtliga projekt väntas vara färdiga 2016.

Kommunala ledningssystem och politik
Projektledare: Leif Jonsson.

I många kommuner används så kallade ledningssystem som ska medverka 
till gemensamma kommunala planerings- och budgeteringsprocesser. Studier 
har visat att det finns risk för att sådana ledningssystem präglas av adminis-
trativt tänkande och att utrymmet för politik därmed begränsas. I Motala 
kommun har man med hjälp av systemet LedMot försökt få bättre genom-
slag för lokal politik. Detta är bakgrunden till att Motala kommun och CKS 
uppmärksammar vad som händer i kommunens arbete med att realisera lokal 
politik med hjälp av LedMot. Två frågor står i centrum: Hur kommer politik 
in i ledningssystem och omsätts i handling? Hur handskas politiker med led-
ningssystem? 
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Projektet påbörjades 2010 och avslutas 2015. På så sätt har frågorna kun-
nat studeras under hela mandatperioden och över det senaste valet.

Projektet innefattar analys av dokument och årliga intervjuer med cirka 
tjugo personer som representerar de politiska partierna, nämnderna och för-
valtningarna i kommunen. Varje undersökning avrapporteras till kommun-
ledningen och utgör underlag för projektets slutliga avrapportering som är 
tänkt att ske i bokform.

Kommunledningsrum
Projektledare: Mats Brusman och Leif Jonsson.

Vad betyder den rumsliga organisationen för kommunledningsarbetet? 
Vilken betydelse har kommunhusens placering och utformning? Var och hur 
möts politik och förvaltning? Det är frågor som detta projekt uppmärksam-
mat.

Under 2012 besökte CKS fjorton medlemskommuner. Kommunledning-
arnas rumsligheter – byggnader, sammanträdesrum, korridorer, cafeterior etc. 
– diskuterades med kommunrepresentanter. Besöken dokumenterades i text 
och bild. Under 2013 färdigställdes texten. Projektet resulterade i en bok un-
der 2014.

Kommunledningsrum
Projektledare: Mats Brusman och Leif Jonsson.

Vad betyder den rumsliga organisationen för kommunledningsarbetet? 
Vilken betydelse har kommunhusens placering och utformning? Var och hur 
möts politik och förvaltning? Det är frågor som detta projekt uppmärksammar. 
Under 2012 besökte CKS fjorton medlemskommuner. Kommunledningar-
nas rumsligheter – byggnader, sammanträdesrum, korridorer, cafeterior etc. 
– diskuterades med kommunrepresentanter. Besöken dokumenterades i text 
och bild. Under 2013 färdigställdes texten. Projektet ska resultera i en bok 
under 2014.

Insyn i, samt styrning och kontroll av kommunala bolag
Projektledare: Gissur Erlingsson

Frågan om korruption och maktmissbruk i Sverige har hamnat högt på 
den politiska dagordningen de gångna åren. Visserligen går det aldrig att ut-
forma system som helt utesluter rättsröta, däremot kan motståndskraften mot 
oegentligheter stärkas inom de områden där riskerna för maktmissbruk är 
som störst. Kommunala bolag har av många aktörer utpekats som en särskild 
riskzon för korruption och där aningslösheten bland ledande företrädare är 
stor. Forskningsprojektet är inriktat på hur kommuner arbetar med styrning 
av sina bolag, samt hur ansvarsutkrävandet och insynen i bolagen fungerar. 
Ambitionen är att projektet långsiktigt ska bidra till att öka medvetenheten 
om problemkomplexet i kommunsektorn, och därmed stärka ägarstyrningen, 
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insyn i bolagen samt leda till en mer kvalitativ revision av de kommunala 
bolagen.

Projektet fick ett uppstartsbidrag under 2013 om 260 000 från Norrkö-
pings fond för forskning och utveckling,. Det slutredovisades hösten 2014 
med rapporten Hur styrs och granskas kommunala bolag. Med avstamp i detta 
pilotprojekt formulerades en ansökan till Vetenskapsrådet på samma tema, 
men med ett mer extensivt upplägg. Det beviljades under hösten 2014 en 
finansiering om 3,2 miljoner kronor under perioden 2015-2017.

Kommunstruktur och kommunalt självstyrelse
Projektledare: Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen.

När den politiska basorganisationen ska utformas, det vill säga kommun-
nivån, står grundlagskonstruktörer inför två grundläggande beslut: (a) hur 
stora och hur många ska landets kommuner vara, samt (b) hur stor självstän-
dighet ska kommunerna ha gentemot staten? Under den svenska historiens 
lopp har de styrande politiska eliterna mer eller mindre ständigt fattat beslutet 
att gå mot färre och större kommuner. Omfattningen av den kommunala 
självstyrelsen har alltid varit beroende av centralmaktens välvilja.

Idépolitiskt är detta ingalunda det enda tänkbara sättet att organisera kom-
munnivån på. Det finns goda skäl att tro att sättet som man väljer att in-
stitutionalisera den politiska basorganisationen på har långtgående politiska 
konsekvenser. Vissa värden gynnas på bekostnad av andra. Detta forsknings-
projekt ska bland annat utreda vilka värden som gynnas av olika sätt att idé-
mässigt organisera kommunnivån. Projektet ska också undersöka hur man 
kan förklara att vissa politiska system valt en viss typ av lösningar.

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson.

Forskning om svenska partier har länge varit en bristvara. Traditionellt 
politiskt deltagande som äger rum inom ramen för det representativa demo-
kratiska systemet – framför allt inom partierna – är ett underutforskat om-
råde. Detta är beklagansvärt mot bakgrund av att den representativa demo-
kratins absoluta huvudrollsinnehavare – partierna – tycks omvandlas i rask 
takt. Medlemstalen har halverats under en tjugoårsperiod och flertalet lokala 
partiföreningar har svårt att fylla sina valsedlar med kandidater inför val.

Den underliggande idén med forskningsprojektet är att utveckla kunska-
pen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verksamhet 
i kommunerna. Detta görs dels genom att undersöka drivkrafterna bakom 
engagemang och icke-engagemang inom partierna, dels hur beslutsfattande, 
delegation och interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpolitiken. 
Mot bakgrund av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet mer lång-
siktigt till att kunna bidra till att diagnosticera den representativa demokratins 
hälsotillstånd. 
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Ledares samarbetsrelationer i gränslandet mellan politik och förvaltning
Projektledare: Sabrina Thelander.

En kommun är en komplex organisation, som innefattar två ”världar” – 
politikens och förvaltningens. Dessa världar möts på olika sätt och i olika sam-
manhang. Ett exempel är då politiska ledare och chefstjänstemän förväntas 
åstadkomma ett fungerande samarbete utifrån olika villkor och utmaningar. 
Det behövs en ökad kunskap om samarbetsrelationer som formas i ett sådant 
socialt och organisatoriskt sammanhang. 

I detta projekt studeras ett specifikt fall av en sådan samarbetsrelation, 
nämligen den mellan kommunstyrelseordförande och kommunchef. De är de 
två högsta ledarna i en svensk kommun. I den kommunala organisationen ses 
deras förmåga att samarbeta ofta som avgörande för hur politik och förvalt-
ning fungerar och lyckas med det centrala åtagandet att göra politik till verk-
lighet. En huvudfråga som ställs i studien är vilken förståelse dessa ledare har 
av hur en samarbetsrelation formas i olika situationer. Vilka handlingar och 
situationer definieras som centrala för hur relationen blir? Svaret söks i deras 
berättelser om det egna arbetet och samarbetet. 

Under 2013 och 2014 har 30 intervjuer genomförts med kommunstyrel-
seordförande och kommunchefer runt om i landet. Muntliga presentationer 
av preliminära resultat har gjorts. Intervjuerna transkriberas och analyseras 
fortlöpande. Resultat publiceras under 2015. 

Innovativ organisering i kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner.

Sverige är ett av de länder i EU som urbaniseras i snabbast takt. Det inne-
bär att vissa städer växer, men också att andra städer och kommuner krymper. 
Ungefär hälften av Sveriges kommuner står idag inför en situation där befolk-
ningsmängden gradvis minskar. Detta är en utveckling som ställer berörda 
kommuner inför utmaningen att fortsätta driva kommunal verksamhet med 
bibehållen kvalitet, trots att befolkningen och skatteunderlaget minskar. I 
denna utmaning finns ett behov av innovativa lösningar för att organisera den 
kommunala verksamheten.  

Under hösten 2014 publicerades studiens resultat i en rapport i CKS rap-
portserie  Resultatet har också redovisats och diskuterats i artiklar i bland an-
nat Dagens Samhälle och Östersundsposten. Projektet beviljades 3,8 mkr av 
Formas i november 2014, och kommer att pågå i ytterligare 3 år.  

Ekologisk hållbarhet – kommunal planering och kommuners roll
Projektledare: Brita Hermelin

Under året har projektarbetet ”Kommunala projekt och nätverk för hållbar 
utveckling” från 2013 fördjupats och vidareutvecklats. Detta har skett dels 
genom uppföljande intervjuer med ett urval informanter, dels genom vidare 
analyser och muntliga och skriftliga presentationer av studiens resultat. En 
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presentation har gjorts vid en konferens i Krakow i augusti (IGU – Internatio-
nal Geographical Union). Fler presentationer görs dels i en kommande artikel 
i Geografiska Notiser (2015), dels i ett pågående bokprojekt i ett internatio-
nellt forskarnätverk. 

En annan aktivitet inom detta fält har varit en fördjupning av en studie av 
nätverk för miljöteknik där Cleantech Östergötland varit en utgångspunkt. 
Detta har genererat ett tidskriftsmanus som nu är på granskning. 

Ostlänken för framtida hållbara transporter och lokal utveckling
Projektledare: Brita Hermelin
Projektmedarbetare: Sara Gustafsson (LiU)

Ur paraplyet Hållbar utveckling har mer inriktade förstudier för forskning 
i samband med utbyggnaden av Ostlänken utvecklats. Detta har skett dels 
genom återkommande kontakter med planerare i Norrköpings och Linköping 
kommuner, dels genom andra samarbeten. Dessa omfattar kontakter med 
forskare vid VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut), Nordregio 
samt Industriell Miljöteknik (Linköpings universitet). Resultat från förstudier 
har presenterats vid en konferens i Utrecht i augusti (STRN 5th International 
Sustainability Transitions Conference). 

Små kommuner och stora företag
Projektledare: Brita Hermelin
Projektmedarbetare: Josefina Syssner, Grete Rusten (Universitetet i Bergen), 
Kristina Westermark och Laura James (Stockholms universitet).

Detta projekt beskriver och diskuterar samarbete mellan kommuner och 
stora företag inom områden som syftar till att stärka lokala resurser både för 
den lokala utvecklingen och för företagens verksamhet. Projektet har finan-
siellt stöd från Vetenskapsrådet. Under året har både fältstudier, forskarmöten 
och presentationer av resultat genomförts. Detta omfattar deltagande vid Vin-
novas seminarium om re-industrialisering. Resultat från fallstudier i Finspång 
och i Nordhordland (Norge), och med inriktning mot hur stora företag och 
offentlig lokal sektor samarbetar för att utveckla gymnasieutbildning, presen-
terades vid en konferens i Helsingfors i september (RESER). Under året har 
flera intervjuer och besök gjorts i Mjölby för att genomföra ett av projektets 
fallstudier där. 

Effektstudie bredband
Projektledare: Brita Hermelin
Projektmedarbetare: Dick Magnusson (LiU)

Inom detta projekt – och som sker i samverkan med Linköpings kommun 
– har samtliga planerade aktiviteter för 2014 genomförts och under början av 
2015 återstår att dokumentera arbetet och resultatet. De olika aktiviteterna 
har varit att (a) förbereda och delta vid olika planeringsmöten och diskus-
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sioner med tjänstemän vid Linköpings kommun; (b) bjuda in, organisera och 
genomföra fokusgrupper med personer som varit engagerade i byalagen som 
organiserat genomförandet av anslutningen till fibernätet; (c) förbereda, ut-
forma och skicka ut en webbaserad enkät till hushåll på Linköpings landsbygd 
som är anslutna till fibernätet. 

Forskningsprojekt med annan finansiering

Kommunal samverkan med universitet och högskolor
Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor framställs allt mer som 
en lösning för att möta samhälleliga problem och behov. 2013 och 2014 
gjordes en inventering av kommuners planer eller strategier för samverkan 
med universitet och högskolor genomförts. Studien syftar till att kartlägga 
om kommunerna har incitament och strategier för samverkan och hur de i 
så fall ser ut. Arbetet genomförs i form av en dokumentstudie som görs av 
Sofia Nordmark, Isabella Sehlström, och Josefina Syssner. Texten ska vara klar 
2015. Projektet finansieras med medel från Norrköpings fond för forskning 
och utveckling, Helix, Linköpings universitet och CKS.

Kommuner i kultursamverkan
En ny statlig modell för kulturfinansiering har införts i Sverige. I den så kalla-
de kultursamverkansmodellen har regionerna tillsammans med kommunerna 
ansvar för att ta fram regionala kulturplaner som ligger till grund för statlig 
kulturfinansiering. Regionförbundet Östsam har arbetat med kultursamver-
kansmodellen sedan 2012. Erfarenheterna från arbetet är bland annat att det 
behövs mer analys och kunskap om den regionala dialogen kring kulturfrå-
gorna. Projektet har studerat dialogen mellan regionförbundet och de östgöt-
ska kommunerna i samband med framtagandet av en ny regional kulturplan. 
Studien genomfördes av Mats Brusman, med finansiering från Regionförbun-
det Östsam och avrapporterades till Östsam våren 2014.

Föräldrastöd i mångkulturella möten
2009 lanserade regeringen en nationell satsning på föräldrastöd. Linköpings 
kommun arbetade tillsammans med Linköpings universitet fram en ansökan 
där Tema Barn i samverkan med CKS bistod med kunskaps-, process- och 
forskningsstöd till det nätverk för föräldrastöd som bildade stommen i projek-
tet. Som samarbetspartners i projektet fanns flera östgötakommuner, lands-
tinget samt ideella organisationer. 

Senare inlämnades en ny ansökan till Statens Folkhälsoinstitut där Lin-
köpings kommun och Linköpings universitet fick beviljat ytterligare medel 
till projektet Föräldrastöd i mångkulturella möten. Inom ramen för detta har 
CKS, genom Marie Gustavsson och Kerstin Johansson, varit involverat i ett 
projekt som omfattar forskning och utvärdering av samverkan kring föräldra-
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stöd. Projektet avrapporterades till Statens folkhälsoinstitut i mars 2014. En 
CKS-rapport planeras att ges ut senare.

Organisering och styrning av sociala investeringar
Projektledare: Robert Jonsson.
Projektmedarbetare: Erik Jannesson och Kerstin Johansson. 

Under 2014 har organiserings- och styrningsstrukturerna för Norrköpings 
sociala investeringsfond studerats. De interaktiva studierna har skett tillsam-
mans med Norrköpings kommun och främst dess ledningsgrupp för sociala 
investeringar samt med tjänstemän vid SKL (Sveriges kommuner och lands-
ting). Utöver detta har litteraturstudier av relevans för organisering och styr-
ning av sociala investeringar i en kommunal kontext genomförts. Via SKLs 
forskarnätverk har även andra kommuners arbete med sociala investeringar 
studerats.  Resultatet av studierna är en skrift om organisering och styrning av 
sociala investeringar. Ambitionen är att den ska möjliggöra reflektion gällande 
organisering och styrning av sociala investeringar i en kommunal kontext. 
Skriftens bidrag är i huvudsak en modell som synliggör att sociala investe-
ringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större helhet som 
kräver en genomtänkt organisering och styrning. Alla organisationer som 
arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar som resursfördel-
ningssystem behöver ställa sig dessa frågor. Skriften med titeln ”Organisering 
och styrning av sociala investeringar” gavs ut av SKL i början av 2015. Förfat-
tare är Robert Jonsson och Erik Jannesson, med bidrag från Kerstin Johansson 
och Josefina Syssner.  

Utveckling av servicetjänster inom socialtjänsten
Projektledare: Martin Börjeson

Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet utvecklat organise-
ringen av sociala tjänster. Den bygger till stor del på renodlade servicetjänster 
inom det praktiska sociala arbetet. Detta innebär att medborgare kan ta en di-
rektkontakt med utförare av sociala tjänster för att söka stöd, utan att insatsen 
föregås av ett biståndsbeslut. Detta forskningsprojekt studerar vilka möjliga 
effekter och betydelser detta sätt att erbjuda servicetjänster har för det sociala 
arbetet i sig och för brukarna. Projektet initierades hösten 2013 och löper över 
tre år, 2014 - 2016. Projektet struktureras i tre delar: del I startades i januari 
2014, del II och III tar vid under hösten 2014 och fortlöper till 2016. Del 
I omfattades av bakgrundsbeskrivning och kartläggning samt förberedelser 
inför datainsamling. Detta har under 2014 inneburit verksamhetsbesök, för-
fattande av två delrapporter/arbetsnotat, ansökan om etikprövning och pla-
nering inför datainsamling. Efter godkännande av etikprövning påbörjades 
datainsamlingen (Del II), hösten 2014. Enkäter till personal har skickats ut 
och intervjuer med personal har påbörjats. En enkät till samtliga kommuner 
har skickats ut för att kartlägga omfattningen av servicetjänsterna. Ett paper 
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har presenterats vid FORSA symposium i Malmö, oktober 2014.
Projektmedarbetare: Simon Härnbro. Forskningsassistent.

Att styra och leda i minoritet
Projektledare: Johan Wänström

Historiskt sett har det varit relativt ovanligt att en kommun eller ett lands-
ting styrs av en politisk minoritet. Det är emellertid mycket som pekar på att 
antalet minoritetsstyren kommer att öka under den kommande mandatpe-
rioden och med det ökar också behoven av kunskap på området. Studien ska 
användas som ett stöd till toppolitiker och toppchefer och utgöra en erfaren-
hetsinventering av de speciella utmaningar som ett minoritetsstyre innebär. 
Vilka är de främsta problemen ledande politiker och tjänstemän stöter på? 
Inom vilka områden är det svårast att komma överens med partier utanför mi-
noritetsstyret? Ser uppgörelserna olika ut beroende på partier och koalitioner 
och kan uppgörelserna skilja sig i samma kommun eller landsting beroende 
på frågan? Vilka är de lösningar och strategier som tycks fungera bättre än 
andra för att få till stånd ett fungerande styre och ett gott ledarskap under de 
betingelser minoritetsstyren utgör? 

Det är frågor som står i fokus för den här studien som genomförs i samar-
bete med och finansieras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projek-
tet genomförs under perioden december 2014 till mars 2015.  

Är högskolepedagogiska kurser ett bra verktyg för att göra universitetslärare till bättre 
pedagoger?
Projektledare: Gissur Erlingsson

Sedan 1990-talet har antalet studenter vid universitet och högskolor mer 
än fördubblats. Detta har sammanfallit med en oroande trend inom svensk 
grund- och gymnasieskola där svenska elever idag presterar sämre jämfört med 
för bara 15-20 år sedan. Den sammantagna effekten av studentexplosionen, 
förenad med sämre förkunskaper hos studenterna, innebär en stor utmaning 
för universitet och högskolor. Ett sätt att möta utmaningen har varit att in-
föra närmast obligatoriska kurser i högskolepedagogik för universitetslärare. 
I allt väsentligt saknas systematiskt insamlad kunskap om kvaliteten på dessa 
kurser. För att kunna veta om de högskolepedagogiska kurserna är ett bra 
anpassat verktyg för att möta de utmaningar universitet och högskolor står 
inför, krävs sådan kunskapsinsamling. Mot denna bakgrund är huvudsyftet 
med föreliggande projekt att studera de högskolepedagogiska kurserna, och 
försöka besvara frågan huruvida de tycks vara ett bra instrument för att göra 
universitetslärare till bättre pedagoger. 

Visionen om staden- att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna
Motala kommun inledde 2012 en framtidssatsning som omfattar framtagande 
av en utvecklingsplan och en stadsvision för Motala. Satsningen är kopplad till 
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de omfattande infrastruktursatsningar som pågår i kommunen och finansieras 
av Tillväxtverket, Motala kommun och Regionförbundet Östsam. Under vå-
ren 2014 följde och analyserade CKS processerna i utvecklingsarbetet. Syftet 
med studien var att bidra till kunskapsutveckling i framtidssatsningen. Den 
fokuserar på den betydelse som visionsarbeten får av medverkande aktörer och 
på hur samverkan har setts som en eftersträvansvärd arbetsform i framtids-
satsningen. Studien belyser även svårigheten med att involvera medborgare i 
framtagandet av visionsarbetet. Den genomfördes av Erik Edwardsson, Nadja 
Kangasvieri och Josefina Syssner och publicerades som en CKS- rapport. Pro-
jektet finansierades av Östsam.

Kommunal arbetsmarknadspolitik
Kinda kommun har under 2014 bedrivit en försöksverksamhet – Slussen – 
som en form av lokal arbetsmarknadspolitik. Syftet med arbetet är att få del-
tagarna att närma sig arbetsmarknaden. Det finns också ett mål om att få ned 
försörjningsstöd. CKS har under hösten 2014 haft i uppdrag att genomföra 
en studie, vars syfte är att öka kunskapen om hur Slussen och verksamhe-
ten där uppfattas av dess medarbetare samt av politiker och tjänstemän inom 
Kinda kommun. 

Studien resulterade i ett arbetsnotat till Kinda kommun. Projektledare har 
varit Josefina Syssner. Författare av studien har varit Nadja Kangasvieri och 
Kerstin Johansson. Kinda kommun har genom ett forskningsbidrag finan-
sierat insamling, sammanställning och analys av intervjumaterial. CKS har 
finansierat vetenskapligt stöd och projektledning. 

Hållbar destinationsutveckling
Tillväxtverket fick under 2012 ett regeringsuppdrag som handlade om ”att 
genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och 
konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag”. CKS har 
haft i uppdrag att via en processtödjande forskningsinsats synliggöra de kun-
skaper, metoder och verktyg som nyckelpersoner inom respektive destination 
kan identifiera som ett resultat av projektet Hållbar destinationsutveckling. 
CKS har också undersökt vad offentliga aktörer (kommuner) bidrar/kan bidra 
med i utvecklingen av hållbara turistdestinationer. Studien finansierades av 
Tillväxtverket, och genomfördes av Mattias Hjerpe och Josefina Syssner. Sara 
Johansson har varit anställd som forskningsassistent i projektet.
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Seminarie- och konferensverksamhet
Under året har CKS anordnat seminarier i egen regi eller i samverkan med 
andra organisationer. Seminarier och konferenser där medarbetare vid CKS 
medverkat externt redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen.

Kommundag

Kommunal styrning i en föränderlig omvärld. Effektivitet och insyn i affärsmässiga verksamheter
CKS kommundag 2014 arrangerades den 13 november i samverkan med 
Finspångs kommun. Fokus låg på styrning av och insyn i den kommunala 
verksamhet som bedrivs på affärsmässiga grunder såsom kommunala bolag 
och privata välfärdsbolag.

Huvudtalare under förmiddagen var Johan Höök, Finansdepartementet 
och ordförande i Kommunallagsutredningen. Han presenterade och disku-
terade arbetet med att revidera kommunallagen, framförallt de frågor som 
är kopplade till den delen av den kommunala verksamheten som bedrivs på 
affärsmässiga grunder.

Efter lunch arrangerades tre workshops: 
• Välfärdstjänster i privat regi: Vad får vi för pengarna? Henrik Jordahl, 

Institutet för näringslivsforskning. 
• Styrning och granskning av kommunala bolag. Gissur Erlingsson, CKS. 

Anna Thomasson, Lunds Universitet, deltog under det efterföljande 
samtalet.

• Går det att granska kvalitén i extern verksamhet? Mattias Bly, kvalitets- 
och utvärderingschef Linköpings kommun. 

Närmare åttio personer deltog i kommundagen. Moderator under förmid-
dagens gemensamma aktivitet var Josefina Syssner. Ansvarig för programmets 
utformning var Johan Wänström och Gissur Erlingsson. 

CKS seminarier

CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas po-
litiker och tjänstemän, forskare, studenter och andra intresserade. Under 2014 
har sex seminarier genomförts. De arrangeras i CKS regi eller i samarbete med 
kommunerna och har varit förlagda antingen till CKS lokaler i Norrköping 
eller i andra kommuner.

• 25 februari Hur samverkar vi för att utveckla hållbara städer? Sara Gustafsson 
och Mats Eklund, Linköpings universitet. 16 personer deltog. 

• 13 mars Finns den kommunale väljaren? Henrik Oscarsson, Göteborgs 
universitet och Gissur Erlingsson, Linköpings universitet. 20 personer 
deltog – stor uppmärksamhet i lokal media.  

• 10 april Kvinnorepresentation i den kommunala politiken – makten över 
nomineringsprocesserna. Jessika Wide, Umeå universitet. 10 personer deltog.
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• 15 april Extra seminarium om lokal mediebevakning mot bakgrund av 
TV4:s beslut att lägga ner sina lokala nyhetssändningar. Widar Andersson 
Folkbladet, Pia Tingvall och Johan Wänström CKS. 11 personer deltog.    

• 23 oktober. Kommunpolitikers syn på vallöften. Elin Naurin, Göteborgs 
universitet. 11 personer deltog.

• 2 december. Är marknad ett bra verktyg för att styra skolområdet? Jonas Vlachos, 
Stockholms universitet. 24 personer deltog – stort uppmärksamhet i 
media.

Övrig seminarieverksamhet

Samverkansdag med Linköpings kommun
Hösten 2014 arrangerade CKS tillsammans med Linköpings kommun en 
samverkansdag med temat Morgondagens sociala innovationer – i samverkan 
mellan offentligt, privat och ideellt. I fokus stod frågor som handlade om sociala 
innovationer och vilka som är dagens och morgondagens sociala entreprenö-
rer. Bland föreläsarna fanns bland annat Lars Trägårdh, professor vid Ersta 
Sköndal Högskola, och företrädare för ett stallprojekt, där Motala kommun 
och stallägare tillsammans arbetar för att få fler ungdomar med psykiska pro-
blem att må bättre.

Interna text- och arbetsseminarier
Under 2014 har CKS fortsatt arbetet med att utveckla sitt interna arbetssemi-
narium som äger rum varannan onsdag. Vid dessa seminarier presenteras och 
diskuteras pågående projektarbeten av CKS medarbetare och projekt som har 
finansiellt stöd av CKS. På detta sätt stöder CKS kvalitet samt kunskaps- och 
informationsspridning inom forskargruppen.  
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Uppsatstävling 
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2013/2014 års pris 
gick till Victor Nilsson för uppsatsen Det allmännas skadeståndsansvar vid un-
derlåtenhet – en studie av Landskrona-domens effekter.  Uppsatsen är en mas-
teruppsats på det affärsjuridiska programmet vid Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling, Linköpings universitet. Handledare var Anders 
Holm.

Motiveringen till priset var bland annat att uppsatsen har hög kommun-
strategisk relevans och att uppsatsförfattaren skickligt beskriver och analyserar 
ett komplext fält.

Priset som består av 20 000 kr delades ut vid Regionförbundet Östsams 
fullmäktigesammanträde den 4 december 2014 i Linköping. Uppsatsen har 
publicerats i CKS rapportserie (Rapport 2014:8).
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Nätverk och samarbeten 
CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskommuner och forskare 
inom hela universitetet. En form för detta är att arbeta i nätverk. Nätverken 
löper normalt över flera år. Samtidigt omprövas nätverkssamarbetet regelbun-
det. Omprövningen sker i dialog med såväl styrelsen som med kommunföre-
trädare och forskare.

Nätverk

Kommunledning – nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer
Sedan 2001 äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelse-ordförande från kommunerna i Östergötland, från några kommuner 
i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. Ett 
liknande samarbete pågår mellan kommunchefer och forskare. Numera med-
verkar också styrelseordföranden och region¬direktören i regionförbundet 
Östsam.

Grundtanken med nätverken är att utveckla kunskap och medverka till 
lärande och utveckling vad gäller kommunledning. Denna tanke har visat sig 
vara hållbar som en grund för samverkan mellan kommunerna i regionen, 
liksom för samverkan mellan kommunerna och Linköpings universitet. Som 
ett resultat har ett antal böcker, skrifter och rapporter tagits fram.

Fokus i samarbetet låg från början på innehållet i ledningsfunktionerna. 
Nätverken hade då karaktären av ledarutvecklingsprogram. Under senare år 
har samarbetet riktats mot kommunledningsfunktionen och dess sätt att ar-
beta med olika samhälleliga utvecklingsområden. På så sätt har både utveck-
lingsområdena och kommunledningarnas arbete med dem kunnat uppmärk-
sammas. 

Värdskapet för nätverksträffarna cirkulerar bland medverkande kommun-
styrelseordförande respektive kommunchefer. På så sätt har förhållanden i 
enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för nätverksdel-
tagare från de kommuner som varit värdar och för deltagare från övriga kom-
muner. 

Nätverken leddes 2014 av Sabrina Thelander.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfarenhe-
ter när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala 
organisationen. Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kvalitets-
kompetens och ta till vara och bygga vidare på det positiva arbete som bedrivs 
i kommunerna. Nätverket har pågått sedan 1996. Nuvarande period pågår t 
o m 2015, varefter ytterligare tre år kommer att erbjudas kommunerna. Nät-
verksträffar med nio kommuner äger rum varje månad.
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Under åren 2011-2013 bedrevs ett kompetensutvecklingsprojekt inom 
ramen för nätverket. Syftet var att förbereda kommunerna inför kommande 
generationsväxling, bland annat genom utbyte av kompetens och erfarenheter 
och att öka kommunernas attraktionskraft genom verksamhetsutveckling och 
lärande. Projektet hade drygt 800 deltagare. Detta projekt har beforskats av 
Sofia Nordmark och Sofia Nyström, Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande vid Linköpings universitet. Slutrapport kommer att redovisas under 
mars 2015.

Som ett led i det som varit huvudsyftet med projektet ovan, träffades för 
första gången på detta sätt kommunchefernas/direktörernas ledningsgrupper 
tillsammans med nätverket Qvalitet Öst för en idédag. Vägledare var Bo-Mag-
nus Salenius, Learningmiles. Dagen mynnade ut i flera områden där kommu-
nerna kommer att ha glädje av en samverkan. 

Koordinator: Marianne Sennehed Petersson

IFO-Dialog
Under ett antal år har CKS bedrivit ett nätverksarbete tillsammans med kom-
munala chefer från IFO-verksamheter (individ och familjeomsorg). Nätverket 
har sedan fem år tillbaka träffats under benämningen IFO-Dialog.  Målen 
för IFO-dialogerna är att få fördjupade kunskaper på individ- och famil-
jeomsorgsområdet, utbyta erfarenheter, omvärldsbevaka, lyfta fram goda ex-
empel samt skapa en kritisk reflektion och diskussion.  

CKS har svarat för en sammankallande funktion genom Marie Gustavs-
son, lektor i socialt arbete.

Det finns dock en mängd olika mötesplatser för chefer och personer med 
utvecklingsuppdrag inom socialtjänstens verksamheter. Ibland konkurrerar 
dessa mötesplatser med varandra om deltagarnas tid. Under 2014 beslutades 
därför i samråd med deltagarna i nätverket att åtminstone under en tid ta en 
paus i IFO-dialogen. 

Samverkans- och beredningsgruppen (SaBe)
Det finns ett antal FoU-miljöer i Östergötland som är verksamma inom väl-
färdsområdet. De är, förutom CKS, även FoU-centrum för vård, omsorg och 
socialt arbete, PUFF-enheten vid Norrköpings kommun, FoU-enheten för 
Närsjukvården i Östergötland, Folkhälsovetenskapligt centrum samt Hälsans 
nya verktyg.

Sedan flera år tillbaka har dessa miljöer regelbundet träffats för erfaren-
hetsutbyte och samverkan. I Östergötland har nätverket tillsammans med 
Läns-SLAKO (politiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget i 
Östergötland) antagit uppdraget att bygga regionala strukturer för kunskaps-
utveckling. CKS har även under 2014 varit representerat i den så kallade Sa-
Be-gruppen, Samverkans- och beredningsgruppen. Den bildades under 2011 
för att hantera de medel som SKL utlyst inom ramen för de regionala stöd-
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strukturerna. Martin Börjesson har varit CKS representant i gruppen. Från 
och med 2015 kommer samverkan mellan FoU-miljöerna att ske i delvis nya 
former, vilket bl.a. innebär att CKS inte längre medverkar i den gemensamma 
beredningsgruppen.

Nätverk för brottsförebyggande arbete – RegBrå
RegBrå – Regional samverkan för brottsprevention – är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings 
universitet. Samarbetet har pågått i sin nuvarande form sedan december 2010. 
Syftet är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och medverka 
till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna. Från halv-
årskiftet 2013 är CKS uppgift framförallt att fungera som ett vetenskapligt 
stöd via Kerstin Johansson, forskare på CKS. Flera nätverksmöten har genom-
förts. Under 2013 publicerades en rapport (CKS rapportserie 2013:6). Syftet 
med den var att dels kartlägga brottspreventiva projekt och verksamheter i 
regionen, dels få en bild av kunskapsläget i regionen. Kartläggningen ligger till 
grund för en fortsatt dialog om framtida verksamhet och organisering. Under 
2014 har en artikel publicerats internationellt; Johansson K. (2014) Crime 
Prevention Cooperation in Sweden: A Regional Case Study. Journal of Scandi-
navian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol 15 No2, p.143-158.

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit ett utvecklingsprogram för högre kommunala che-
fer. Intresset för att delta har varit stort.

Kommunerna ger programmet sitt stöd med avsikt att stärka ledarskapet 
i kommunerna och i regionen som helhet. Det ses som ett sätt att utveckla 
kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Program-
met ska bidra till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, 
organisation och samhälle.  Ett mer specifikt syfte är att kommunala chefer 
ska utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärldsana-
lys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. Den som med-
verkar ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och förmåga 
att samspela med omvärlden. Målgruppen är kommunala chefer som arbetar 
direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser samt högre chefer 
med personalansvar.

I programledningen fanns under 2014 Sabrina Thelander och Lennart 
Kågström vid CKS samt en representant för kommunchefsnätverket;  Andreas 
Capilla, kommunchef i Åtvidaberg. Kommuncheferna i regionen är mentorer 
för deltagarna i programmet. Finansiering av programmet sker huvudsakligen 
genom deltagaravgifter. Ansvarig för programmet och dess planering är Sa-
brina Thelander, CKS.
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Utvärderingsverkstad
Idén med en utvärderingsverkstad är att samla personer med interna utvär-
deringsuppdrag för att stötta dem i deras arbete, samtidigt som de bygger 
kompetens kring utvärdering. Arbetssättet erbjuds vid flera FoU-enheter runt 
om i Sverige. 

I 2014 års utvärderingsverkstad har sju utvärderingsprojekt ingått. Träf-
farna har utgått från deltagarnas behov. Genom miniföreläsningar, gruppdis-
kussioner och erfarenhetsutbyte har utvärderingskompetens byggts upp som 
stannar kvar inom organisationen samtidigt som utvärderingen blir gjord. 
Deltagarna i utvärderingsverkstaden har träffats åtta gånger under året. Hand-
ledare har varit Kerstin Johansson, universitetslektor vid CKS, och Pia Käcker, 
PUFF-enheten, Norrköpings kommun samt adjungerad lektor vid Institutio-
nen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV. PUFF-enheten är CKS samarbets-
partner i utvärderingsverkstaden.

Uppdrag, konferensmedverkan med mera

Uppdrag
Anställda och personer knutna till CKS bidrar genom medverkan i skilda 
sammanhang till vidare kontakter inom och utom universitetet. För CKS 
verksamhet är därför uppdrag av olika slag av stor vikt.

Mats Brusman
Har undervisat i grundutbildningen vid Samhälls- och kulturanalys, Sam-
hälls- och välfärdsstudier, Kultur Samhälle Mediegestaltning, Historia, Tu-
rismprogrammet samt Lärarutbildningen, Linköpings universitet. Mats Brus-
man avslutade sin anställning på CKS våren 2014.

Gissur Ó Erlingsson
Medlem i redaktionsrådet för den isländska samhällsvetenskapliga tidskriften 
Samtid.

Utfört undervisningsuppdrag för avdelningen för statsvetenskap vid Lin-
köpings universitet: (a) biträdande handledare för doktoranderna Richard 
Öhrvall och Mattias Örnerheim; (b) gav delkurs om korruption i utveck-
lade demokratier samt gästföreläste om de svenska kommunernas historia på 
masterskursen Offentlig politik och förvaltning; (c) handledde kandidat- och 
mastersuppsatser.

Ansvarig för socialt och professionellt program för besök av professor Jonas 
Linde, Universitetet i Bergen, 17-21 februari.

Erhöll Erasmusstipendium för lärarutbyte på University of Iceland; gav 
en 6-veckors kandidatkurs (Corruption in least corrupt countries) september-
oktober.
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Utfört sakkunniguppdrag för Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk utvärdering (IFAU), fackgranskning av manuskript (maj 2014).

Utfört sakkunniguppdrag för FORTE, granskning av ansökning (juli 
2014).

En av tre initiativtagare till – och ingår i redaktionen för – den statsveten-
skapliga gruppbloggen Politologerna.

Månatligt återkommande krönikör i Södermanlands Nyheter. 
 
Brita Hermelin
Ledamot i kommitté för att bedöma forskningsansökningar till Norges forsk-
ningsråd.

Sakkunnig vid enskilda forskningsansökningar, befordran samt anställ-
ningar.

Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter; (Urban Geo-
graphy, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, Tech-
nology Innovation Management Review).

Medlem i redaktionskommittén för The Service Industries Journal.
Handledare för doktorander vid Kulturgeografiska institutionen, Stock-

holms universitet.
Sensor för masteruppsatser vid Institutt for geografi, Universitetet i Bergen
Ledamot i referensgrupp: Jämställhetsintegrering i regional transportpla-

nering, (Projektledning VTI, finansierat av VINNOVA).

Uppdrag vid Linköpings universitet: 
• Ledamot i referensgrupp kring renoveringsprojektet på serviceboendet 

Räknestickan, Linköping
• Priskommitté, Filosofiska fakulteten
• FUF, Samhällsbyggnad

Ledamot i Styrelser
• RESER (European Association for Research on Services/ www.reser.net)
• SSAG (Svenska sällskapet för geografi och antropologi/www.ssag.se)
• Stads- och Kommunhistoriska nämnden, Stockholms universitet
• CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) Karlstads uni-

versitet

Kerstin Johansson
Ledamot i socionomprogrammets programråd

Vetenskapligt stöd i Norrköpings kommuns strategigrupp för ”Hållbar 
kompetens” i socialtjänsten.

Undervisar i socialt arbete vid LiU och handleder doktoranderna Chrisit-
na Söderberg och Miriam Avorin vid socialt arbete LiU  och Lotta Lebeda vid 
Linnéuniversitetet. 
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Medverkar även i flera nätverk och forskargrupper bl. a. Nordplus-nätver-
ket ”Kunskapsutveckling i socialt arbete och Organisationsgruppen vid Soci-
alhögskolan i Lund. 

Robert Jonsson
Kursansvarig samt undervisat vid Socionomprogrammet i kurser på grund-
nivå och på avancerad nivå i organisering och ledning. 

Examinator, kursansvarig samt undervisat vid Masterprogrammet i sam-
hälls och välfärdsstudier. Kursernas inriktning är organisationsförändring 
samt projekt och utvärdering.

Josefina Syssner
Programråd för kandidatprogrammet Turismens natur och kultur, ledamot.

Rektors strategiska råd för samverkan, Linköpings universitet, represen-
tant.

Ledningsgruppen för Lyskraft (samarbetsavtalet mellan Norrköpings kom-
mun och Linköpings universitet), ledamot. 

LiU Holding, styrelseledamot.
Redaktionskommitten för tidskriften PLAN, ledamot.
Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter.
Biträdande handledare för Per Möller, doktorand vid Tema Q.

Sabrina Thelander
Styrgruppsledamot i det nationella forskarnätverket Ledning och organisato-
risk komplexitet.

Johan Wänström
Ombud för Lika villkor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, Linköpings universitet.

Styrgruppsledamot, Det nationella kommunforskningsprogrammet om 
resursanpassning och verksamhetsutveckling i kommuner (Natkom 2). 

Undervisat i Statsvetenskap/Lärarutbildning, Medie- och kommunika-
tionsvetenskap, Turismprogrammet samt Sweden and the Swedes på Linkö-
pings universitet.

Medverkan vid konferenser, föredrag med mera 
Martin Börjesson
8-10 okt Presentation av paper vid FORSA-konferens, Malmö.

Gissur Ó Erlingsson
14 jan ”Kommunala bolag: Behovet av kvalitet i ägarstyrning och de-

mokratisk granskning”, presentation för verkställande direktö-
rer i Norrköpings kommuns kommunala bolag.
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18 feb ”Spelet om den svenska kommunstrukturen”, presentation för 
Finansdepartementets kommunenhet, Stockholm.

13 mars ”Finns den kommunale väljaren?”, presentation, CKS öppna 
seminarium.

7 april ”Spelet om den svenska kommunstrukturen”, presentation för 
finansmarknadsminister/kommunminister Peter Norman + 
stab, Stockholm. 

24 april ”Ingen partikris, trots allt?”, presentation på SOM-institutets 
dag, Göteborg.

12-15 aug Deltog vid Nordic Political Science Association-konferens, Gö-
teborg, i arbetsgruppen “Political elites and representation”; 
presenterade bl.a. uppsatsen Know thy neigbour.

19 sep ”Corruption in low corrupt countries – what do we know?”, 
presentation University of Akureyri, Akureyri, Island.

3 okt ”Corruption in low corrupt countries – what do we know?”, 
presentation University of Iceland, Reykjavik, Island.

28 sept “Hur korrupt är en icke-korrupt stat?”, presentation på bok- 
och biblioteksmässan, Forskartorget, Göteborg.

6 nov ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation, Råd-
hus AB:s styrelse, Norrköpings kommun.

7 nov  ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation, LYS-
KRAFT-seminarium, Norrköping.

13 nov ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation, CKS 
kommundag, Finspång.

5 dec ”Korruption och korruptionsbekämpning i kommunal sektor”, 
presentation för anställda vid stadsbyggnadskontoret, Norrkö-
pings kommun.

Brita Hermelin
30 jan  Deltar i panel vid E-week/Symcity: Hur samverkar vi för att 

skapa hållbara städer? Hur möts vi över sektorer och forsknings-
områden? Linköping.

5 feb Deltar vid seminarium: Attraktiva och hållbara stadsregioner. 
Nordregio, Stockholm.

3 mars Föreläsning vid masterprogram i Geografi: Globalisation trends: 
The case of Indian development of ICT activities. Universitetet 
i Bergen, Norge.

15 mars  Presentation vid den Internationella dagen: Omvänd globalise-
ring – exemplet IT tjänster från Indien till Sverige. Utrikespoli-
tiska föreningen i Linköping.

26 mars Moderator vid Lyskraftmöte; från avtal till verkstad. Norrkö-
pings kommun och Linköpings universitet, Norrköping.
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3 april  Deltar vid konferens: Re-industrialisering - Trender och förut-
sättningar. Vinnova, Stockholm.

9 maj  Deltar vid Sern General Assembly 8-11 Maj.  Motala.
20 maj  Moderator vid konferensen: Ungdomar som inte fullföljer gymna-

siet.  Regionförbunden Sörmland respektive Östsam, Norrköping.
2 juni Deltar vid FAST-möte och som är ett samarbete mellan Linkö-

pings universitet och VTI. VTI, Linköping.
18-19 juni Presenterar paper: Trajectories of global relations - ICT services 

from India to Sweden. IGU Commission on the Dynamics of 
Economic Spaces, Amsterdam.

18-22 aug Sessionorganisatör med Margareta Dahlström: ‘The geography 
of greening the economy’. Presenterar paper: Local Projects for 
Sustainable Development – Dynamics of project in Multi-local 
Networks. IGU, Krakow, Polen.

26-28 aug Presenterar paper med Karolina Isaksson: Knowledge dynamics 
perspective on sustainability transition – the case of personal 
transport. STRN 5th International Sustainability Transitions 
Conference, Utrecht, Nederländerna.

3 nov  Moderator vid samverkansdag: Morgondagens sociala innova-
tioner – i samverkan mellan offentligt, privat och ideellt. Lin-
köpings kommun och Linköpings universitet, Linköping.

10-12 sep  Presenterar paper med Grete Rusten: Cross-sector partnerships 
and social innovations for secondary school vocational educa-
tion: experiences from industrial towns in Sweden and Norway.  
RESER conference, Helsingfors, Finland.

2-3 okt Nätverksträff med kommunchefer i Östergötland med omnejd 
och regiondirektören i Regionförbundet Östsam. Diskuterar 
forskningsintiering. Boxholms kommun.

23 okt Forskarseminiarum med forskare i geografi vid Linköpings uni-
versitet, CKS, Norrköping.

13-14 nov  Medarrangör av forskarseminarium: Services and the green eco-
nomy.  Bergen, Norge.

27-28 nov  Nätverksträff med kommunstyrelseordförande i Östergötland 
med omnejd och ordförande i Regionförbundet Östsams sty-
relse. Presenterar och diskuterar forskningsinitiering. Motala.

Simon Härnbro
8-10 okt Presentation av paper vid FORSA-konferens, Malmö.

Kerstin Johansson
1 okt  Medverkan och presentation av forskning, arbetsmarkandskon-

toret. Norrköping.
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8-10 okt Presentation av paper vid FORSA konferens. Malmö
7 nov Medverkan med forskningspresentation i Norrköpings kom-

muns seminariedag från Norrköpings forskningsfond

Robert Jonsson
12 feb Presentation av delrapport vid ledningsgruppen för sociala in-

vesteringar i Norrköping. 
20 feb SKL-konferens (Sveriges kommuner och landsting) rörande so-

ciala investeringar.  Stockholm.
5 mars Arbetsmarknadsdag vid LiU – samverkan mellan Norrköpings 

kommun och CKS uppmärksammades.
17 mars Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-

gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 
18 mars Arrangör av ett lärseminarium vid CKS gällande sociala investe-

ringar. SKL och Norrköpings kommun medverkade.
14 april  Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-

gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 
30 april Medverkan vid referensgruppsmöte gällande sociala investe-

ringar hos Norrköpings kommun, Rådhuset. SKL och Norrkö-
pings kommun medverkade.

9 maj Medverkan som sakkunnig vid konferensen ”Alla barn i sko-
lan”, Norrköpings kommun

13 maj Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-
gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 

14-15 maj Nationella kommunforskningskonferensen i Piteå.
5 juni Arrangör av ett lärseminarium vid CKS gällande sociala investe-

ringar. SKL och Norrköpings kommun medverkade.
11 juni Föredragshållare kring organisering och styrning av sociala in-

vesteringar för Jönköpings och Norrköpings kommun i Rådhu-
set i Norrköping. 

25 juni Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-
gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 

21 aug Presentation av CKS samt arrangör av ett lärseminarium gäl-
lande sociala investeringar för Åtvidabergs kommun (ekonomi-
enheten) hos CKS.

26 aug Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-
gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 

5 sept Ekonomichefsnätverk i Söderköping. Uppstart av en interaktiv 
studie gällande kommunalt ekonomichefskap. 

8 sept Presentation av pågående studie gällande sociala investeringar 
vid ett forskarnätverk hos SKL i Stockholm. 

25 sept Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-
gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 
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30 sept Arrangör av ett referensgruppsmöte gällande sociala investe-
ringar hos CKS. SKL och Norrköpings kommun medverkade.

14 okt Föredragshållare kring organisering och styrning av sociala in-
vesteringar för Region Skåne, skånekommuner och Norrkö-
pings kommun i Rådhuset i Norrköping. 

22 okt Föredragshållare vid konferensen ”Drogfokus”. Tema sociala in-
vesteringar. Norrköping.

28 okt Presentation och diskussion av pågående studie vid lednings-
gruppen för sociala investeringar i Norrköpings kommun. 

14 nov Föredragshållare vid nätverket ”Health Citys” . Tema Sociala 
investeringar. SKL i Stockholm.

28 nov Föredragshållare vid KEFs (Kommunalekonomiska föreningen) 
årskonferens. Tema kommunalt ekonomchefskap. Tällberg.

9 dec Föredragshållare Tema sociala investeringar. SKL i Stockholm.

Josefina Syssner
27 jan Föreläsning. Vaggeryds kommun
21 mars  Paneldiskussion. TUR-mässan Göteborg.
26 mars  Presentation av CKS interaktiva forskningsmetod, Lyskraft 

workshop.
24 april  Presentation om Hållbar destinationsutveckling. Smögen.
28 april  Presentation om Krympande kommuner, Åtvidabergs  

kommun. 
6 maj  Presentation om Krympande kommuner, Ydre kommun. 
14 maj  Presentation om Krympande kommuner, Kinda kommun. 
4 juni  Paneldiskussion och presentation. Motala kommun. 
27 aug Seminarieledare, Konferensen 250 möjligheter. Jönköping.
3 sept  Presentation om Hållbar destinationsutveckling. Centrum för 

lokalhistoria, Motala Verkstad. 
4 sept  Presentation om Hållbar destinationsutveckling.  Stiftelsen 

Medevi Brunnsmiljö.
16 okt  Presentation om Hållbar destinationsutveckling. Moderator för 

workshop.  Tillväxtverkets konferens Destinationsutveckling i 
fokus, Stockholm. 

13 nov  Moderator, CKS Kommundag, Finspång. 
17 nov  Presentation om Hållbar destinationsutveckling. Lapplands 

kommunförbund.
19 nov  Presentation om Krympande kommuner, Finansdepartemen-

tet, Stockholm. 
27 nov  CKS Ägardialog, Motala.
27 nov  Presentation om Krympande kommuner, KSO-nätverk, Motala. 
28 nov  Presentation om Hållbar destinationsutveckling, SKL,  

Stockholm. 
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3 dec  Föreläsning om Visionsdriven styrning. RegLab workshop, 
Norrköping. 

4 dec  CKS Verksamhetsdialog med kommunchefer, Mjölby.
9 dec  Opponent, slutseminarium, Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms universitet.

Sabrina Thelander
12 feb  Ledarskap i kommuner, föreläsning om organisation och ledar-

skap, Kinda.
2 jun  Föreläsning om kommunalt ledarskap vid konferens anordnad 

av Kommunforskning i Västsverige (KFi), Göteborg
22 okt  Ledarskap i kommuner, föreläsning om organisation och ledar-

skap, Kinda.
22 nov Presentation av egen forskning vid forskarseminarium, Göte-

borgs universitet.
28 nov Presentation av paper vid workshop, Hantering av logikkonflik-

ter i organisationer, Skövde

Johan Wänström
25 apr Medborgaropinioner och skolnedläggningar, KFi Kommundag 

- Kommunforksning i Västsverige, Borås.
15 maj Medborgaropinioner i kontroversiella beslut, Demokratinät-

verk, Linköpings kommun.
19 sep Lokala trender i valet 2014, CKS KSO-nätverksträff, Ydre.
7 nov Vad betyder 13 procent?, Remeso-seminarium, Norrköping.
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Avtal om extern finansiering 
CKS har under 2014 utvecklat arbetet med att söka externa medel till forsk-
ning. I sammanställningen nedan visas vilka forskningsansökningar som be-
viljats, och vilka överenskommelser om externfinansierad forskning som teck-
nats under verksamhetsåret.  

Forsknings-
finansiär

Projekt Samarbetspartners Beviljat 
belopp

Sökande på 
CKS

SKL Organisations- och 
styrningsstruk-
turer i Norrköpings 
sociala investerings-
fond

Norrköpings 
kommun

1 220 000 SEK 
(varav avtal på 
250 tkr fanns 
sedan sept-13) 

Syssner/  
Jannesson/ 
Jonsson

Linköpings 
kommun

Servicetjänster i 
socialtjänsten

FoU-center, 
Linköpings 
kommun

1 725 000 SEK 
(varav avtal på 
500 tkr fanns 
sedan i ht-13)

Börjeson

SKL Kommunala 
samverkansmönster 
i Östergötland

Avd. för 
statsvetenskap

125 000 SEK Syssner

SKL Nya i politiken Avd. för statsvet-
enskap

400 000 SEK Erlingsson

Vetenskapsrådet
[Specialutlysn. 
Offentlig för-
valtning]

Offentligt ägda 
bolag – hot mot 
insyn, ansvars-
utkrävande och 
demokratisk 
legitimitet?

Andreas Bergh 
(NEK), Anna 
Thomasson (FEK) 
(båda Lunds Uni-
versitet)

3,2 mkr Erlingsson

Formas Strategies for 
shrinking munici-
palities

Twente University, 
Netherlands.

Beviljat: 
3,7 mkr

Syssner

Brottsförebyg-
gande rådet 

Sociala insatsgrup-
per

Linköpings 
kommun

90 000 SEK Johansson, 
Syssner

Kinda kommun Lokal arbets-
marknadspolitik

- 100 000 SEK Johansson, 
Syssner

SKL Utmaningar i 
kommuner som 
krymper

300 000 SEK Syssner

SKL Minoritetsstyre i 
kommuner

- 355 000 SEK Erlingsson 
& Wän-
ström

Totalt 10 465 000 SEK
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Publikationer 2014

CKS rapporter 2014 

Brita Hermelin, red. (2014) Kommunstrategiska perspektiv – Demokrati, 
organisation, kunskap och samhällsförändring. Rapport 2014:1

Lundqvist, Daniel (2014) Ledarskap i offentlig och kommunal verksamhet – en 
kartläggning av forskning vid Linköpings universitet. Rapport 2014:2

Verksamhetsberättelse 2013, Centrum för kommunstrategiska studier. 
Rapport 2014:3

Syssner, Josefina (2014) Politik för kommuner som krymper.  Rapport 2013:4 

Hermelin, Brita och Erik Edwardsson (2014) Kommun och företag i 
samarbete för lokal utveckling - exemplet Finspång, Rapport 2014:5

Erlingsson, Gissur Ó, Fogelgren, Mattias, Olsson, Fredrik, Thomasson, 
Anna och Öhrvall, Richard (2014). Hur styrs och granskas kommunala 
bolag? Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun. Rapport 
2014:6

Edwardsson, Erik, Kangasvieri, Nadja och Syssner, Josefina (2014) Visionen 
om staden – att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna. 
Rapport 2014:7

Nilsson, Victor (2014) Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet – 
En studie av Landskrona-domens effekter. Rapport 2014:8

Vetenskapliga publikationer 

Andersson, Staffan, Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson (red., 2014). 
Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Lund: Studentlitteratur. (2:a uppl.).

Erlingsson, Gissur Ó, Kåre Vernby och Richard Öhrvall (2014). “The 
Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats”,  Acta 
Politica 49(2), 196–216.

 Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2014). “Not So 
Fair After All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with 
Democracy in the Nordic Welfare States”, International Journal of 
Public administration 37(2), 106-119.

Erlingsson, Gissur Ó och Mikael Persson (2014) ”Ingen partikris, trots 
allt?”, i Oscarsson, Henrik och Annika Bergström (red.) Mittfåra och 
marginal. Göteborg: SOM-institutet.

Erlingsson, Gissur  Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson 
och Richard Öhrvall (2014). Hur styrs och granskas kommunala 
bolag. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.
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Erlingsson, Gissur  Ó och Richard Öhrvall (2014). “Know Thy Neighbor:  
Does the Presence of Local Politicians Affect the Election Result in a 
Neighborhood?”, uppsats som presenterades vid Midwestern Political 
Science Associations konferens i Chicago (3-6 april) + Nordic Political 
Science Associations konferens i Göteborg (12-15 augusti).

Hermelin, B. (2014) “Institutioner, organisationer och nätverk” Hermelin, 
B, red. Kommunstrategiska perspektiv. CKS, Linköpings universitet. 
2014:1.

Hedberg, C., Hermelin, B. and Westermark, K. (2014) Transnational Spaces 
‘From Above’ – The Role of Institutions in Promoting Highly Skilled 
Labour Migration from India to Sweden. Tijdschrift voor Economische 
en Sociale Geografie. 105 (5): 511–525.

Hermelin, B., Dahlström, M. and Smas, L. (2014) Geographies of 
knowledge and learning: the example of medical technology. Growth 
and Change 45 (3): 450-470.

Hermelin, B. and Rusten, G. (2014) Cross-sector partnerships and social 
innovations for secondary school vocational education: experiences 
from industrial towns in Sweden and Norway. Paper presented at the 
RESER (European Association for Research on Services) conference, 
Helsinki, Finland, 11-13 September 2014.

Hermelin, B. and Isaksson, K. (2014) Knowledge dynamics perspective 
on sustainability transition – the case of personal transport. Paper 
presented at 5th International Conference on Sustainability 
Transitions. Impact and institutions. 27-29 August 2014, Utrecht, the 
Netherlands

Hermelin, B. (2014) Review: Rusten, G., Potthoff, K. and Sangolt, L. 
(2013, eds). Norway: Nature, Industry and Society. Norweigan Journal 
of Geography, 68 (1), pp. 63-64.

Hermelin, B. (2014, red). Kommunstrategiska perspektiv - Demokrati, 
organisation, kunskap och samhällsförändring. Rapport 2013:5. Centrum 
för Kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Jansson, Gabriella och Gissur Erlingsson ”More e-government, Less Street-
Level Bureaucracy? On Legitimacy and the Human Side of Public 
Administration” (2014).  Journal of Information Technology & Politics 
11(3), 29 –308.

Börjeson M., Johansson, K. (2014). In search for a model for knowledge 
production and practice research in Swedish social work. Nordic Social 
work research Vol. 4, Suppl. 1, p.70–8.,

Johansson K. (2014) Crime Prevention Cooperation in Sweden: A Regional 
Case Study. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 
Prevention. Vol 15 No2, p.143-158
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Johansson K. (2014) ”Praktikforskning” i Hermelin, B. red. 
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XXIV International RESER Conference 2014, Services and New 
Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, 
September 11–13, 2014, Helsinki, Finland, 2014, 670-677 

Nordmark, S. (2014) “En evidensbaserad politisk organisation” Hermelin, 
B, red. Kommunstrategiska perspektiv. CKS, Linköpings universitet. 
2014:1.

Syssner, J. (2014) “Strategier för kommuner som krymper” Hermelin, 
B, red. Kommunstrategiska perspektiv. CKS, Linköpings universitet. 
2014:1.

Thelander, Sabrina (2014) Ledarideal och identitet. I Kommunstrategiska 
perspektiv – demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, 
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studier, Rapport 2014:1.

Wänström, Johan (2014) Folkomröstningar – mer demokratisk 
delaktighet eller mindre politiskt ansvarstagande? Johan Wänström. 
I Kommunstrategiska perspektiv – demokrati, organisation, kunskap och 
samhällsförändring, Brita Hermelin (red.). Norrköping: Centrum för 
kommunstrategiska studier, Rapport 2014:1. 

Populärvetenskaplig publicering

CKS medarbetare har under året medverkat som experter, debattörer, kröni-
körer och bloggare i bland annat Norrköpings tidningar, Sörmlands nyheter, 
DN, TV 4 Östergötland, Folkbladet, Corren samt i Politologerna, en av Sve-
riges mest besökta vetenskapliga bloggar.

Wänström, Johan, Björn Brorström och Pierre Donatella (2013) Framgångs-
recept med baksidor, Kommunal ekonomi #5, 2013 s. 25-26. 

Gissur Ó Erlingsson har regelbundet skrivit krönikor i Sörmlands Nyheter, 
liksom debattartiklar i Dagens Samhälle och Dagens Nyheter.
2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands 
Nyheter. Krönika.
2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. De-
battartikel.
2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Sam-
hälle. Debattartikel. [Med Josefina Syssner].
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2014-10-18 ”Bra gjort, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. 
Krönika.
014-09-25 ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Sam-
hälle. Debattartikel.
2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. De-
battartikel.
2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Söderman-
lands Nyheter. Krönika.
2014-08-19 ”Bättre att åka runt Gnesta – men bättre för vem?” Sörmlands 
Nyheter. Krönika.
2014-08-02 ”Onödig utredning med felaktiga utgångspunkter?”. Söderman-
lands Nyheter. Krönika.
2014-06-18 ”Efterlyses: Bättre svensk politisk satir” Södermanlands Nyheter. 
Krönika.
2014-05-24 ”Är högt valdeltagande alltid bra?” Södermanlands Nyheter. Krö-
nika.
2014-05-21 ”Partidemokratin mår alldeles utmärkt”. Dagens Nyheter. De-
battartikel. (Med Mikael Persson)
2014-04-19 ”Intellektuell hederlighet – supervalårets största offer”. Söder-
manlands Nyheter. Krönika.
2014-03-22 ”Lokala valrörelser allt viktigare”. Södermanlands Nyheter. Krö-
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Nyheter. Krönika.
2014-01-18 ”Det etiska är att hushålla med skattemedlen”. Södermanlands 
Nyheter. Krönika.

Erlingsson har under året också regelbundet skrivit flera inlägg på statsvetar-
bloggen Politologerna.
2014-12-08 ”Efterlyses: bättre fokus på förbrytarna i debatten om visslar-
skydd”
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2014-06-12 ”Är högt valdeltagande alltid önskvärt?”
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2014-05-09 ”Efterlyses: en samlad debatt om kommunala bolag”
2014-03-21 ”Finns den kommunale väljaren? (Del 2) [Med Henrik Oscarsson]
2014-03-18 ”Finns den kommunale väljaren? (Del 1) [Med Henrik Oscarsson]
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2014-01-15 ”Varför bildas nya partier?”
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Syssner & Erlingsson (2014-10-23) ”Vi måste våga tala om kommuner som 
krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. 
Syssner (2014) ”Kommunerna krymper – vad gör politiken?”. Kommunal 
Ekonomi. 2014:5.
Syssner, J (2014) Landsbygdspolitiska kommentarer, i PLAN, Nr. 3.
Syssner, J (2014) På jakt efter en politik för kommuner som krymper, i PLAN, 
Nr. 2. 

Johan Wänström
Flitigt anlitad expertkommentator på SVT Östnytt under året, bl.a. på Öst-
nytts regionala valvaka.  Därutöver exepertkommentator vid SVT Forums val-
rörelsesändningar 2014-08-26 (tillsammans med Gunnar Wetterberg) samt 
2014-09-12 (tillsammans med Sören Holmberg och  Ann-Christin Jungar).

Arbetsnotat

I serien CKS Arbetsnotat publiceras kortare texter, delrapporter inom forsk-
ningsprojekt och sammanställningar av empiriskt material. Ett arbetsnotat är 
att betrakta som arbetsmaterial, där såväl öppna och prövande teoretiska re-
sonemang som preliminära slutsatser förekommer. Arbetsnotat lämnas ut till 
informanter, referensgrupper och liknande, men sprids ej aktivt via externa 
kanaler. 
Edwardsson, Erik & Syssner, Josefina (2013) Att planera för förändring  - 

föreställningar om demografisk förändring i styrdokument. Arbetsnotat 
CKS 2013-12-13.

Edwardsson, Erik (2014), Följeforskning av Framtidens Motala. 
Medborgardialogen. Arbetsnotat CKS 2014-03-27

Härnbro, Simon och Börjeson, Martin (2013), Utveckling av servicetjänster 
i Linköpings kommun – en bakgrundsbeskrivning, Avrapportering steg 1 
Arbetsnotat CKS 2014-02-26.

Härnbro, Simon och Börjeson, Martin (2014), Utveckling av servicetjänster i 
Linköpings kommun – beskrivning av verksamheter, Avrapportering steg 2 
Arbetsnotat CKS 2014-04-15.

Jonsson, Robert och Jannesson, Erik (2013), Studie av organisations- och 
styrningsstrukturer i Norrköpings sociala investeringsfond, Avrapportering 
steg 1 Arbetsnotat CKS 2014-01-09.

Kangasvieri, Nadja (2014), Följeforskning av Framtidens Motala. 
Visionsarbetet. Arbetsnotat CKS 2014-03-27.

Kangasvieri, Nadja & Johansson, Kerstin (2014) Slussen – kommunal 
arbetsmarknadspolitik i Kinda. Arbetsnotat CKS 2014-10-17
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CKS Nyhetsbrev

CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bland annat skick-
ats till samtliga ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäk-
tige samt till samtliga institutioner vid Linköpings universitet. Universitetets 
kommunikations- och marknadsavdelning har medverkat med artiklar och 
redigeringsarbete. Upplagan är cirka 1 900 exemplar. Nyhetsbrevet distribu-
eras både i tryckt och elektronisk form.

CKS i media

CKS har under 2014 haft en bred synlighet i press, radio, teve och sociala me-
dier. Bland annat har forskning och övrig CKS-verksamhet uppmärksammats 
i radions P1, Östnytt, Dagens Samhälle, lokalpress över hela landet – och inte 
minst i Östergötland – samt i facktidskrifter och olika nyhetsbrev.
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Resultat- och balansräkning 2014

INTÄKTER

Anslag universitet -3 001 992 

Bidrag medlemskommuner -7 562 000 

Övriga projekt -2 828 978 

SUMMA INTÄKTER -13 392 970 

KOSTNADER

Personal
Personalkostnader 8 366 866 

Summa personal 8 366 866 

Lokalkostnader
Fasta lokaler 952 127 

Summa lokalkostnader 952 127 

Driftskostnader
Resekostnader 300 684 

Korttidsinventarier 34 335 

Tryckning 238 824 

Övriga varor 19 849 

Forsknings- och utbildningstjänster 793 812 

IT och övrig data 200 434 

Konsulttjänster 329 476 

Övriga driftskostnader 130 799 

LiU- och institutionsavgifter 3 290 777 

Summa driftskostnader 5 338 990 

SUMMA KOSTNADER 14 657 983 

ÅRETS RESULTAT 1 265 013 

Eget kapital och skulder
Balanserad kapitalförändring -3 497 301 

Oförbrukade bidrag -7 306 641 

Upplupna intäkter 67 311 

Leverantörsskulder -258 860 

Årets resultat 1 265 013 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -9 730 478 

Ekonomi
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Bokslutskommentarer

CKS ekonomi är i grunden stabil. Under 2011 togs ett nytt samverkansavtal 
fram, som trädde i kraft den 1 januari 2012. Samverkansavtalet konsoliderar 
CKS ekonomi för de närmaste åren och innebär att medlemskommunerna 
från 2012 och framåt erlägger drygt 7 mkr årligen. Linköpings universitet 
bidrar med cirka 3 mkr årligen.

Verksamheten har under året präglats av ett mer forskningsorienterat ar-
betssätt – i enlighet med de nya ramar för verksamheten som styrelsen fast-
ställt, och som började gälla den 1/1 2013. Som ett led i detta förändrings-
arbete skrevs under 2014 avtal om externfinansierad forskning för drygt 10 
mkr, vilket är en avsevärd förbättring i relation till tidigare år. Exempel på 
forskningsfinansiärer under 2014 är Formas, Vetenskapsrådet, Sveriges Kom-
muner- och Landsting samt Norrköpings fond för forskning och utveckling. 
Bidrag från statliga forskningsinstitut har ökat väsentligt från 2013, likaså de 
uppdrag som CKS fakturerar.

Oförbrukade bidrag har ökat med 40%, detta är forskningsmedel från Ve-
tenskapsrådet och kommunerna som ska användas under 2015 och är således 
periodiserade. Vidare har personalkostnaderna ökat med 30%, naturligtvis 
beroende på nyanställningar och löneökningar. Kostnaden för forsknings-
tjänster har ökat med 650 tkr och innefattar de samarbetspartners kostnader 
som finns i forskningsprojekten. Slutligen kan vi konstatera att overheadkost-
naden (OH) också ökat med 37% från 2013 och detta hänger samman med 
ökade direkta kostnader, vilket är basen för overheaden.



52

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,
Norrköping i April 2015.

Representanter för  Representanter för
kommunerna: universitetet: 

Anders Senestad Bo Hellgren 
Ordförande

Anders Eksmo Hans Nilsson

Maria Gillberg Kerstin Ekberg

Mats Johansson Karin Mårdsjö Blume

Eva Andersson Josefina Syssner 
 Föreståndare
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Bilaga – CKS egna publikationer 
Rapporter tidigare utgivna av CKS
2014
2014:1 Kommunstrategiska perspektiv - Demokrati, organisation, kunskap 

och samhällsförändring.
 Red: Brita Hermelin. 
2014:2  Ledarskap i offentlig och kommunal verksamhet - en kartläggning av 

forskning vid Linköpings universitet. Daniel Lundqvist.
2014:3 CKS Verksamhetsberättelse 2013.
2014:4 Politik för kommuner som krymper.
 Josefina Syssner.
2014:5 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet 

Finspång.
 Brita Hermelin och Erik Edwardsson.
2014:6 Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdo-

mar från Norrköpings kommun.
 Gissur Ó Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Tho-

masson och Richard Öhrvall.
2014:7 Visionen om staden – att utveckla en stadsvision i dialog med med-

borgarna.
 Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri och Josefina Syssner. 
2014:8 Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet – En studie av 

Landskrona-domens effekter.
 Victor Nilsson.

2013
2013:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska stu-

dier 2013 – 2015. CKS.
2013:2 Att följa trådar - textila företagare i samverkan.
 Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin 

Wihlborg och Kajsa Ellegård.
2013:3 Om etik och förtroende i kommunerna.
 Nina Nikku.
2013:4 CKS Verksamhetsberättelse 2012.
2013:5 Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling.
 Ana Stanojcic och Brita Hermelin.
2013:6 Brottsprevention i Östergötland – en kartläggning av aktiviteter 

och kunskapsläge.
 Lena Henrikson och Kerstin Johansson.
2013:7 Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenör-

skap och platsmarknadsföring i Norrköping.
 Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller.
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2013:8 Måluppfyllelse i välfärden – Tillämpning av intern kontroll i kom-
munal verksamhet.

 Jessica Jönsson och Tilda Lindell.

2012
2012:1 En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Östergöt-

land. 
Jenny Andersson och John Boman.

2012:2 CKS Verksamhetsberättelse 2011
2012:3 Stor skillnad: om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping. 

Tomas Faresjö och Hans Nilsson.      
2012:4 Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Inter-

vjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. 
Anette Kjellberg och Kristina Hellberg.

2011
2011:1 CKS verksamhetsberättelse 2010.
2011:2 Äldreforskning vid Linköpings universitet: en sammanställning av 

kunskapsläget, Anna Elmqvist. 
2011:3 Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa ut-

värderingen av Tänk OM, ett projekt i Linköping och Norrköping 
finansierat av Europeiska Socialfonden 2008-2011, Susanne Urban. 

2011:4 Strategiskt och verkningsfullt? Ledningsverktygs bidrag till kommu-
ners hållbarhetsarbete, Sara Gustafsson och Olof Hjelm.

2011:5 Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Exemplet 
Navestad/Ringdansen i Norrköping. Åsa Bråmå.  

 

2010
2010:1  Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommu-

ner. En antologi sammanställd av Tora Friberg och Sabrina Thelan-
der

2010:2 Ramar för verksamheten vid CKS 2010-2012 
2010:3 Verksamhetsberättelse 2009
2010:4 Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i politiken 

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall
2010:5   Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, ut-

veckling 
Bo Persson 

2010:6   Lokalsamhället och vardagens transporter – berättelser från Vad-
stena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping 
Karolina Isaksson
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2009
2009:1 Verksamhetsberättelse 2008
2009:2 Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med empi-

riska illustrationer. Gissur Ó. Erlingsson
2009:3 Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet 

och kommuner.  
Tora Friberg och Mats Brusman

2009:4 Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? En kartläggning av 
risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimat-
förändringar.  
Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson och Sofie 
Storbjörk

2008
2008:1  Vad innebär ett ”serviceinriktat” förhållningssätt? Pilotstudie i Lin-

köpings kommun. Gunnel Östlund och Marie Gustavsson Holm-
ström

2008:2  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett pro-
jekt om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt. 
Josefin Brüde Sundin

2008:3 Verksamhetsberättelse 2007
2008:4 Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: Norrkö-

ping, Baltimore och Milano.  
Mattias Legnér

2007
2007:1  I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och 

våld. 
Sabine Gruber

2006
2006:1  Omslaget – ett projekt med genomslag. Utvärdering av ett kvalitets-

arbete inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun. 
Marie Gustavsson Holmström, Helena Forne-Wästlund

2006:2  Utvärdering av projektet ”Barns och ungdomars bästa”. 
Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, 
Ingrid Hyllander och Maria Monahov

2006:3 Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor. 
Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren och Johan Fornäs

2006:4  ”Inte en stenöken till!” Kampen om stadens mötesplatser och kol-
lektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv. 
Mats Brusman
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2006:5 Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av kom-
munikationen mellan kommuner, massmedier och medborgare i 
Östergötland. 
Geoffrey Gooch, Bo Persson och Gabriella Jansson

2006:6 Tålamodets praktik. En studie om socialt arbete med barn och unga 
i svårigheter. 
Susanne Severinsson

2006:7  Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av bety-
delsefulla förhållanden för kommunal samverkan. 
Leif Jonsson, Monica Rosander

2005
2005:1 Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de 

spelat och kan spela för samhällsförändringen. 
Peter Aronsson, Lars Kvarnström och Helena Kåks

2005:2 Sommarteater i kommunerna. Former och förutsättningar. 
Bodil Axelsson och Bengt-Göran Martinsson

2005:3 Ett gränslöst ledarskap i Östergötland? Det kommunala ledarska-
pets praktik genom samverkan och nätverk. 
Johan Mörck

2005:4 Kommunala samverkansmönster. En kartläggning av interkommu-
nal samverkan i östgötaregionen. 
Lena Hådal, Monica Kastensson och Monica Rosander

2005:5 Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi. 
Ingemar Nordin, Per-Erik Liss och Tommy Svensson

Bok Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik. 
Ann-Christin Cederborg, Björn-Ola Linnér och Roger Qvarsell

Bok RISK. Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering. 
Birgitta Andersson

2004
2004:1 Persontransporternas vita fläckar. 

Tora Friberg, Mats Brusman och Micael Nilsson

2003
2003:1 Kommunal kvalitetsarbete i samverkan – En sammanfattande ut-

värdering av ett regionalt utvecklingsprojekt. 
Maria Arvidsson

2003:2 Etik, politik och ekonomi. Om normer och värden i de kommunala 
nämndernas arbete. 
Nina Nikku

2003:3 Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel. 
TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs
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2003:4 Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling. 
Reinhold Castensson

2003:5 Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mot-
ala kommun. 
Marie Gustavsson Holmström och Maria Arvidsson

2002
2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser 

utvärderas. 
Eva Lindblad

2002:2 Östsam – ett regionalt projekt i tiden. 
Nils-Eric Hallström

2001
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma. 

Nils-Eric Hallström
2001:2 Östergötland – en innovativ miljö? 

Charles Edquist och Hans Sjögren
2001:3 Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller 

på låtsas? 
Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm An-
karstrand

2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vad-
stena kommun. 
Siw Larsson

2001:5 Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion om 
begreppet region i en föränderlig tid med exempel från Kinda kom-
mun. 
Hans Lönegren

2001:6 Social bundenhet och regional utveckling. Studenter vid Campus 
Norrköping väljer arbets- och bostadsort. 
Fredrik Sunnergren

1999
1999:1 Utvärdering i kommunerna. En handbok: Hur man gör och Hur 

man tänker. 
Glenn Hultman och Björn Eklund

1999:2 Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning. En förstudie. 
Siw Larsson

1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget. 
TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs

1999:4 Scenarier för handlingsberedskap och hållbar utveckling. 
Abdul Khakee
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1998
1998:1 Vadstenamodellen – utveckling eller tidsfenomen? En studie av 

arbetet med en modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling i 
nio kommuner. 
Lars-Åke Gustafson

1998:2 Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa ung-
domar och ledande kommunpolitiker. 
Nils-Eric Hallström

1998:3 Planering och utvärdering – två oskiljaktiga begrepp. En uppsats 
kring sambandet mellan planering och utvärdering. 
Abdul Khakee

1997
1997:1 Arbetslöshet, sysselsättning, försörjning. En studie av kommuner-

nas insatser mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström

Innovativa kommuner
2008
2008:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska stu-

dier perioden 2007-2009. 
2008:2 Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av 

Centrum för kommunstrategiska studier. 
 Mats Brusman och Anneli Persson Kuylenstierna

2007  
2007:1 Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar – en idéskrift 

till ett forskningsprogram.  
Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck och Sten 
Andersson

2006
2006:1 Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. 

Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg, Elisabeth Sundin
2006:2 Kommuner och universitet – ett resonemangsparti eller kärleksäk-

tenskap?  
Eva Marie Rigné

2005
2005:1 Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Ex-

emplet Östergötland. 
Sofie Storbjörk
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2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt ar-
bete: Exemplet Östergötland. 
Kerstin Johansson

2004
2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005. 

2003
2003:1 Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete 

mellan forskning och praktik. 
Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell

2003:2 CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska 
studier 1990-2002.

 Karin Sandberg

Arbetsnotat utgivna av CKS
2007
33 Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för kommunstrategiska stu-

dier (mars 2007)
2006
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Verksamhetsberättelse 2014

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling 
och samverkan vid Linköpings universitet. CKS har byggts upp genom ett mångårigt 
samarbete mellan universitetet och kommunerna i Östergötland med omnejd. Målet 
är att bredda och fördjupa kunskap som är strategiskt relevant för kommunerna och 
som stödjer en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten bygger på ett 
aktivt samarbete mellan forskare, politiker och tjänstemän i medlemskommunerna. 

Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk 
kommunforskning och fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas 
övergripande utvecklingsarbete. 

Detta är 2014 års verksamhetsberättelse.
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Linköpings universitet
Telefon 011-36 30 00 
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