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Verksamhetsberättelse 2013

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 2013 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 2013 präglats av en omsvängning mot ett mer 
forskningsorienterat arbetssätt – i enlighet med de nya ramar för verksamhe-
ten som började gälla den 1/1 2013. Detta har inneburit att flera nyrekryte-
ringar gjorts, men också att befintlig personal fått delvis nya arbetsuppgifter.

Historik
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna genom dåvarande Östergötlands Kommunförbund, numera 
Regionförbundet Östsam, och Centrum för kommunstrategiska studier, 
CKS, bildades. Detta avtal reviderades 2007 och ett nytt avtal tecknades i 
anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum i september 2007. Under 
2008 tillkom Vimmerby kommun. I slutet av 2011 tecknades ett nytt avtal 
som gäller för perioden 2012-2016, vilket ger CKS goda möjligheter att även 
fortsättningsvis bredda och fördjupa den kommunalpolitiska kunskapsbild-
ningen. I slutet av 2012 antog CKS styrelse ett nytt ramdokument, som yt-
terligare förtydligar CKS roll som kommunforskningsmiljö. 
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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 
2013 har Josefina Syssner varit föreståndare. Professor Brita Hermelin har 
varit vetenskaplig ledare.
Verksamheten leds av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod vid 
ingången av 2012. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under 
2013: 14 januari, 4 mars, 23 maj, 24 september och 3 december.

 

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) (från maj) 
 

Adjungerad ledamot Micael Glennfalk (M)

Företrädare för Linköpings universitet 
Ordinarie ledamöter Ersättare

Kalle Bäck, prefekt  Mats Eklund, professor 
Bo Hellgren, dekan, vice ordf. Lena Högberg, universi-  
 tetslektor
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
2013 års ägardialog ägde rum i Söderköping. Nio av CKS 14 medlemskom-
muner fanns representerade. Ambitionen att öka andelen extern finansiering 
betonades, liksom ambitionen att samverka i interaktiva forskningsprojekt. 
Ägardialogen lyfte fram nätverksträffarna med kommunstyrelseordförande 
och kommunchefer som ett naturligt forum för dialog kring nya och pågåen-
de forskningsprojekt. Det poängterades också att varje enskild kommun kan 
skapa forum för dialog kring pågående forskning i sina respektive kommuner.

Utmaningar som kommunerna nu står inför, och där CKS kan spela en 
roll med forskning, seminarier och kommundagar, är bland annat frågor som 
rör Civilsamhälle och lokal demokrati, Kommunala bolag, Organisations- 
och styrningsfrågor samt Samverkan mellan kommuner.

Ägardialogen uttryckte önskemål om att färdiga forskningsprojekt ska pre-
senteras muntligt vid presskonferenser, seminarier, kommunfullmäktige eller 
liknande. Önskemål uttrycktes även om att pressen bjuds in för att ta del av 
forskningsresultat.
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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, Fil.Dr. 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. 

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, fakturering, 
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 ar-
betsuppgifterna ingår dessutom att fungera som sekreterare vid CKS styrelse-
möten. 

Övrig administrativ- och kommunikationspersonal 
Övriga medarbetare som haft administrativa uppdrag på CKS är Frida Ekman 
som ansvarat för hemsidan under delar av 2013 och Anna Ahlgren som an-
svarat för hemsidan sedan december 2013. Eva Lindblad arbetade med språk-
behandling och layout av CKS rapporter fram till hösten 2013. Eva Bergstedt 
har under hösten 2013 tagit över allt mer av CKS arbete med strategisk kom-
munikation. Peter Åbrodd har ansvarat för ekonomiadministrationen.
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Under 2013 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 arbete – främst ute i kom-
munerna, (b) frågor om tillit och korruption i lokalpolitiken samt (c) politiskt 
deltagande och förutsättningarna för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag. 

Leif Jonsson, Docent
Jonsson bedriver forskning om kommunledningsfrågor. I anslutning till detta 
har han medverkat till att möjligheter för lärande erbjuds personer i kom-
munledande funktioner. Leif Jonsson gick i pension 2012, men är fortfarande 
verksam inom ett par av CKS forskningsprojekt. 

Johan Wänström, Fil.Dr, Junior universitetslektor 
Wänström arbetar framför allt inom ramen för det nationella kommunforsk-
ningsprogram som CKS deltar i. Han forskar om lokal demokrati samt kom-
munalt ledarskap, främst inom kontexten av besvärliga situationer och kon-
troversiella frågor

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.

Lokal utveckling och samhällsplanering 
Mats Brusman, Fil.Dr, vik. Universitetslektor 
Brusman har under 2013 ansvarat för CKS seminarier och kommundag. Han 
har också bedrivit forskning inom samhällsbyggnadsområdet, bland annat i 
ett projekt där han studerat kultursamverkansmodellen samt kontakten mel-
lan regionens och kommunernas kulturpolitiska aktörer.

Erik Edwardsson, Fil.Mag. Forskningsassistent
Edwardsson har under hösten 2013 arbetat med två projekt. Det ena med 
fokus på hur kommuner och företag samarbetar för lokal utveckling och det 
andra med fokus på innovativ organisering i kommuner med minskande be-
folkningstal. 
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Ana Stanojcic, student vid masterprogrammet i statsvetenskap, Linköpings universitet, Prak-
tikant
Stanojcic arbetade under våren 2013 med projektet ”Kommunala projekt och 
nätverk för hållbar utveckling”. Detta innebar att genomföra intervjuer med 
planerare med ansvar för miljöfrågor vid CKS medlemskommuner, att göra 
en webbaserad enkätstudie med ett urval kommunala projekt för ekologisk 
hållbarhet samt att vara medförfattare till CKS-rapporten från detta projekt.  

Välfärd 
Marie Gustavsson, Fil.Dr, Universitetslektor
Gustavsson har under 2013 haft ansvar för Utvärderingsverkstaden och för 
CKS nätverk med chefer inom Individ- och familjeomsorg. Hon bedriver 
även forskning inom området föräldrastöd med inriktning på familjecentra-
ler. Forskningen sker inom ett projekt knutet till Tema Barn och Linköpings 
kommun och finansieras av Statens Folkhälsoinstitut.

Kerstin Johansson, Fil.Dr, Universitetslektor 
Johansson ansvarar för nätverket RegBrå. Hon är inriktad mot frågor inom 
välfärdsområdet, särskilt socialtjänst och ungdomsfrågor. Forskningsfokus är 
individers möten med professioner, organisationer och institutionella prak-
tiker inom välfärdsområdet. Aktuell forskning behandlar prevention, kun-
skapsutveckling, samverkan och strategier inom socialtjänst, arbetsmarknad 
och brottsprevention. 

Martin Börjeson, Docent, Universitetslektor 
Börjeson har under flera år arbetat med frågor om förutsättningar och vill-
kor för att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Under 
2013 arbetade han med förberedelserna för en studie av hur man arbetat med 
servicetjänster inom socialtjänsten. Denna studie inleds under 2014 och pla-
neras bedrivas under tre år.

Sofia Nordmark Fil.Dr, Universitetslektor 
Nordmark har under 2013 bland annat haft i uppdrag att göra en kunskaps-
översikt vad gäller arbetet med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. 
Hon har också medverkat i ett projekt om kommunal forskningspolitik.
 
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).
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Robert Jonsson, Ek.Dr, adjungerad universitetsadjunkt 
Jonsson har tillsammans med Erik Jannesson och Josefina Syssner haft i upp-
drag att interaktivt studera organisering och styrning av sociala investeringar. 
En avrapportering presenterades hösten 2013 och den interaktiva forskningen 
fortsätter under 2014 och 2015. Norrköpings kommun och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) ingår i den interaktiva forskningen. Forsknings-
fokus är organisering av kommunal ledning  och  investeringsekonomi i of-
fentliga organisationer. 

Lennart Kågström, beteendevetare, har tillsammans med Sabrina Thelander 
ansvarat för utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner. Marianne Sen-
nehed Petersson och Lena Rydin Hansson har genom särskilda avtal varit 
knutna till CKS.

Utmärkelser till CKS-forskare

Gissur Ó Erlingsson tilldelades priset för forskare som gjort en uppmärksam-
mad forskningsinsats år 2013. Priset delades ut av Filosofiska fakulteten vid 
Linköpings universitet. Motiveringen löd: ”Gissur Ó Erlingsson tilldelas pri-
set för sin forskning om korruption och maktmissbruk i moderna välfärds-
stater, vilken har väckt vetenskaplig, medial och politisk uppmärksamhet”.

Gissur Ó Erlingsson fick även pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tid-
skrift under 2012 (tillsammans med Mikael Persson och Rickard Öhrvall) 
med artikeln ”Den motvilligt engagerade altruisten. Om partimedlemskap 
och partiaktivism”.
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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.



14

Välfärd
Arbetet inom verksamhetsfältet Välfärd syftar till att skapa kunskap om hur 
kommunerna organiserar sitt arbete inom välfärdsområdet.
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. 
Bland finansiärerna finns bland annat Vetenskapsrådet, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Tillväxtverket, Östsam, och Norrköpings fond för forskning 
och utveckling.  

Under 2012 utlyste styrelsen 3 mkr i forskningsanslag. Utlysningen resul-
terade i 19 inkomna forskningsansökningar, som bereddes av styrelsen i två 
steg. Beslut om vilka projekt som beviljades medel togs i januari 2013. Dessa 
projekt listas nedan.

En ny webbplats lanserades i mars 2013, och en ny grafisk profil har gällt 
från januari 2013. 
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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. Följande projekt beviljades medel:

Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk 
i semi-rurala miljöer.

I projektet undersöks hur de äldsta på landsbygden lever och hur deras 
förhållande till äldreomsorgen ser ut. I första hand undersöks förändringar i 
mindre kommuner med semi-agrar karaktär i södra Östergötland/norra Små-
land. Projektet ska ge kunskaper om hur omsorgen i vid mening kan utformas 
i glesa 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 stu-
derade kommunernas sätt att möta sin åldrande befolknings omsorgsbehov 
även kan visa vägar för andra kommuner med stora landsbygdsområden, men 
med andra befolkningssammansättningar.

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

Kommunala miljöprojekt- drivkraft för nöjdare medborgare? Exemplet Valdemars-
viken.
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 miljökommu-
nikation i syfte att främja en positiv attityd hos medborgarna kring miljöpro-
jekt som har sitt ursprung i miljöförstöring och som dessutom är kostsamma. 
Projektet kommer även att teoretiskt fördjupa analyser av miljöstyrning och 
kommunikation samt göra teorier och kommunal miljöstyrning tillgängliga 
och hanterliga för kommunala aktörer.

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-
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veckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som 
empiriskt exempel. Det empiriska exemplet är det reformarbete som nu pågår 
inom socialtjänsten vilket har sin grund i SOU-utredningen 2008:18, Evi-
densbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. 

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).

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 stra-
tegisk styrning kring kvalitetsuppföljning av skolan i två kommuner i Öster-
götland. Tanken är att på så vis ge generella bidrag till hur kvalitetsstyrning, 
ansvarstagande och legitimitet av kommunala verksamheter kan tolkas och 
utvecklas. Analyserna kommer att fokusera på hur kvalitetsstyrning motiveras 
och organiseras, hur ansvar fördelas och arrangeras samt hur kritik hanteras 
och legitimitet formas. Resultaten kommer både att ha relevans för skolan 
som kommunalt politikområde och andra områden där styrningens kom-
plexitet ökat.

Projektet erhöll 0,8 MKR och genomförs av Elin Wihlborg och Mattias 
Örnerheim (IEI).

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att stödja forskningsprojekt vid 
Linköpings universitet. Följande projekt har pågått eller avslutats under 2013:

Den lokala och regionala kulturekonomins förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
Projektledare: Erling Bjurström.
Projektmedarbetare: Martin Fredriksson och Per Möller.

Forskarna är verksamma vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Insti-
tutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). I projektet stu-
derades lokala och regionala förutsättningar och villkor för kulturproduktion 
på lokal och regional nivå, med fokus på Norrköping. Projektet startade 2008 
och avslutades 2013. 

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).
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Målet med projektet är 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 är nu förlängt till 
och med 2014.

Klimatförändringar: Sårbarhet och anpassningsförmåga i Östergötland
Projektmedarbetare: Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe och Louise Simonsson. 
Forskarna är knutna till centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR). 

I projektet studerades bland annat vad politiker och tjänstemän i de öst-
götska kommunerna anser vara de stora problemen när det gäller klimatför-
ändringar och vad ett lokalsamhälle kan göra för att minska sårbarheten. Pro-
jektet avslutades 2013.

Kultexturism – nätverk för förändring
Projektmedarbetare: Kajsa Ellegård, TEMA, Johanna Nählinder, IEI m.fl.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hantverksturismens be-
tydelse för den lokala utvecklingen. Innovations- och entreprenörsforskare, 
kulturgeografer, statsvetare, formgivare och textila hantverkare förde samman 
sina olika perspektiv och fördjupade kunskapen om hur man kan utveckla 
den textila hantverksnäringen och dess koppling till besöksnäringen. Projektet 
avslutades 2013.

Forskningsprojekt inom CKS

Evidensbaserad praktik i socialt arbete – en forskningsöversikt
Syftet med projektet var att kartlägga tidigare forskning kring evidensbase-
rad praktik (EBP) i socialt arbete. Vilka studier finns? Hur behandlar de evi-
densbaserad praktik? Vilka svårigheter och möjligheter identifieras i tidigare 
studier av EBP i socialt arbete? Under 2013 har en litteraturstudie av veten-
skapliga artiklar på området genomförts. Detta arbete har legat till grund för 
en forskningsansökan och för ett kapitel i en kommande CKS-antologi. Pro-
jektet har genomförts av Sofia Nordmark.

Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av 
förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
Projektledare: Johan Wänström.

Under 20013 publicerades en rad forskningsrapporter grundade på den 
forskning som bedrivits inom ramen för Nationella kommunforskningspro-
grammet. Johan Wänström skrev en rapport om medborgardialoger kring 
skolnedläggningar, samt en annan om svårigheterna med att kombinera sta-
bilitet och samförstånd med idéutveckling och nytänkande i kommunled-
ningsarbetet. Leif Jonsson var huvudansvarig för en forskningsrapport som 
sammanfattade forskningen kring relationerna i kommunledningsarbetet. 
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Tillsammans med Björn Broström (KFi) och Pierre Donatella (KFi) skrev Jo-
han Wänström därutöver en gemensam slutrapport för hela Natkom 1. 

Under 2013 påbörjades dessutom arbetet med Natkoms andra projekt-
period, Natkom 2, vilket fokuserar på olika former av resursanpassningar, ef-
fektiviseringar, innovationer och strukturella reformer inom den kommunala 
organisationen. Projekten väntas vara färdiga 2016 och ska då resultera i kort-
fattade forskningsrapporter. 

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? 

Projektet innefattar analys av dokument och samtal med cirka tjugo perso-
ner som representerar de politiska partierna, nämnderna och förvaltningarna 
i kommunen. Varje undersökning avrapporteras till kommunledningen 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 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.

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 själv-
ständighet ska kommunerna tillåtas ha gentemot staten? Under den svenska 
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historiens lopp har de styrande politiska eliterna mer eller mindre ständigt 
fattat beslutet att gå mot färre och större kommuner, och där omfattningen av 
den kommunala självstyrelsen alltid varit beroende av centralmaktens välvilja.

Idépolitiskt är detta ingalunda det enda tänkbara sättet att organisera 
kommunnivån på. Det finns goda skäl att tro att sättet som man väljer att 
institutionalisera den politiska basorganisationen har långtgående politiska 
konsekvenser, där vissa värden gynnas på bekostnad av andra. Detta forsk-
ningsprojekt utreder bland annat vilka värden som gynnas av olika sätt att 
idémässigt organisera kommunnivån, samt undersöker hur man kan förklara 
att vissa politiska system valt en viss typ av lösningar.

Nya partier : uppkomst, framgång och demokratiska implikationer
Projektledare: Gissur Erlingsson.

Det svenska partisystemet var länge en renodlad läroboksillustration över 
hur stabilt ett partisystem verkligen kan vara, då i princip samma fem partier 
fullständigt dominerade svenskt politiskt liv. Under de gångna decennierna 
har antalet nya partier ökat sin närvaro kraftigt, i synnerhet i de kommunala 
fullmäktigeförsamlingarna. Även i landstinget har nya aktörer tagit plats, och 
i Europaparlamentsvalen har såväl Junilistan som Piratpartiet skördat relativt 
stora framgångar.

I 2010 års val såg vi också för första gången hur ett parti, vars huvudsakliga 
försäljningsargument gentemot väljarmarknaden var kraftig kritik mot existe-
rande invandrings- och integrationspolitik, tog plats i riksdagen: Sverigede-
mokraterna. På ett allmänt plan uppehåller sig forskningsprojektet vid ett par 
centrala frågeställningar i anslutning till nya partiers framgångar: Varför bildas 
de? Varför lyckas de attrahera väljare, och vilka väljare attraheras av dem? Vad 
skiljer representanter för dessa nya partier från de etablerade? Vad kan deras 
insteg i valda församlingar få för typer av implikationer, såväl för den admi-
nistrativa effektiviteten som för demokratin mer långsiktigt?

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, 
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delegation och interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpoliti-
ken. Mot bakgrund av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet mer 
långsiktigt till att bidra till att diagnosticera den representativa demokratins 
hälsotillstånd. 

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 har 25 intervjuer genomförts med kommunstyrelseordföran-
de och kommunchefer runt om i landet. Muntliga presentationer av prelimi-
nära resultat har gjorts. Intervjuerna transkriberas och analyseras fortlöpande. 

Innovativ organisering i kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner.
Projektmedarbetare: Erik Edwardsson.

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 2013 har CKS besökt fem kommuner (Kinda, Valdemars-
vik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög) för att i fokusgrupper samtala kring dessa 
frågor och undersöka vilka innovativa lösningar som redan utvecklats inom 
kommunerna, och för att undersöka vilka insatser som skulle kunna göras i 
framtiden.  
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Planering och politik för ekologisk hållbarhet
Projektledare: Brita Hermelin.

Under året har en studie genomförts vad gäller CKS medlemskommuners 
projektarbete för hållbar utveckling. Resultat från detta arbete presenterades 
vid ett CKS-seminarium i maj 2013, vid en internationell konferens på Is-
land i juni 2013 och genom en publicerad CKS-rapport (2013:5) med titeln 
”Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling”. Ana Stanojcic har 
varit medarbetare i detta arbete.

Andra aktiviteter inom detta fält har varit en studie av nätverk för miljö-
teknik där Cleantech Östergötland varit en utgångspunkt. Vidare har ett för-
arbete kring att utveckla projekt för att studera mobilitet och urban och lokal 
utveckling genomförts. Detta har skett dels genom en litteraturöversikt, dels 
genom diskussioner med forskare, medlemskommuner och andra. 

Forskningsprojekt med annan finansiering

Små kommuner – stora företag
Projektledare: Brita Hermelin.
Projektmedarbetare: Josefina Syssner och Erik Edwardsson, 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. Projektets inriktning 
har diskuterats allmänt med CKS kommuner och med Finspångs kommun 
mer specifikt. Våren 2013 lämnades en ansökan till Vetenskapsrådet som i 
november beslutade att bevilja medel till projektet. Under hösten 2013 ge-
nomfördes en pilotstudie i Finspång och resultat från denna presenterades och 
diskuterades vid ett CSK-seminarium i Finspång i november 2013. 

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. Under hösten 2013 har 
en inventering av kommuners planer eller strategier för samverkan med uni-
versitet och högskolor genomförts. Studien syftar till att kartlägga hur kom-
munernas incitament och strategier för samverkan ser ut. Arbetet genomförs 
i form av en dokumentstudie som slutförs under våren 2014. Projektet har 
genomförts av Sofia Nordmark med finansiering från Helix, Linköpings uni-
versitet.

Kommuner i kultursamverkan
En ny statlig modell för kulturfinansiering har införts i Sverige. I den så kalla-
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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 hittills är bland an-
nat att det behövs mer analys och kunskap om den regionala dialogen kring 
kulturfrågorna. Projektet har under 2013 studerat dialogen mellan regionför-
bundet och de östgötska kommunerna i samband med framtagandet av en ny 
regional kulturplan. 

Projektet har genomförts av Mats Brusman med finansiering från Region-
förbundet Östsam och kommer att resultera i en rapport under 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. 

Under 2010 inlämnades en ny ansökan till Statens Folkhälsoinstitut och 
där Linköpings kommun och Linköpings universitet fick beviljat ytterligare 
medel till projektet Föräldrastöd i mångkulturella möten. Inom ramen för detta 
är CKS, genom Marie Gustavsson och Kerstin Johansson, involverat i ett pro-
jekt som omfattar forskning och utvärdering av samverkan kring föräldrastöd. 
Projektet avrapporteras till Folkhälsoinstitutet i mars 2014. En CKS-rapport 
planeras att ges ut senare.

Parenting Young Children – PYC 
PYC är ett föräldrautbildningsprogram som utarbetats vid Parenting Research 
Centre (PRC) i Melbourne, Australien. Programmet är i första hand utvecklat 
för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar med yngre barn, men 
kan även användas för andra föräldrar som har svårigheter med omvårdnad 
och samspel. Sedan 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingspro-
jekt för att pröva och utveckla PYC till en svensk kontext. Med start 2012 har 
fyra av CKS medlemskommuner deltagit i projektet; Norrköping, Linköping, 
Motala och Vimmerby. Projektet har i östgötaregionen genomförts i sam-
verkan med FoU-miljöerna och Läns-SLAKO (politiskt samarbetsorgan för 
kommunerna och landstinget i Östergötland). Projektet initierades i regionen 
av CKS. Från och med våren 2013 har det regionala ansvaret formellt tagits 
över av FoU-centrum. Projektet upphör i mars 2014. 

Organisering och styrning av sociala investeringar
Projektledare: Robert Jonsson.
Projektmedarbetare: Erik Jannesson, Josefina Syssner. 
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Under hösten 2013 har organiserings- och styrningsstrukturerna för Norr-
köpings sociala investeringsfond studerats. Resultatet av höstens studier har 
landat i en nulägesbild samt i ett antal viktiga fokusområden för organisering 
och styrning av sociala investeringar i kommuner och offentliga organisatio-
ner. Fokusområdena som presenteras i rapporten utgör grunder för vad som 
kommer att studeras interaktivt under steg 2 (år 2014 - 2015). Fokusområ-
dena rör bland annat frågor om kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
roller, investeringsfondens placering, koppling till vision och övergripande 
uppgifter samt värdering av effekter.

Utveckling av servicetjänster inom socialtjänsten
Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet utvecklat organiseringen 
av sociala tjänster. Den bygger till stor del på renodlade servicetjänster inom 
det praktiska sociala arbetet. Detta innebär att medborgare kan ta en direkt-
kontakt med utförare av sociala tjänster för att söka stöd, utan att insatsen 
föregås av ett biståndsbeslut. Framför allt gäller detta inom missbruks- och 
familjevård samt äldreomsorg. Linköpings kommun menar att arbetssättet 
bidrar till en ökad tillgänglighet för brukaren, mindre byråkrati och att det 
fjärmar brukarens upplevelse av att vara granskad. Kommunen finner stöd i 
lagstiftningen för detta sätt att organisera och producera kommunal välfärds-
service.

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har kritiserat detta 
sätt att organisera och erbjuda sociala servicetjänster och har alltså en annan 
uppfattning av lagstiftningen. Ett utdömande av vite har lämnats till Linkö-
pings kommun och ärendet ligger nu i förvaltningsrätten.

Detta forskningsprojekt avser inte att studera eller värdera de juridiska 
tolkningarna för att organisera sociala servicetjänster. Istället tar studien av-
stamp i att studera vilka möjliga effekter och betydelser detta sätt att erbjuda 
servicetjänster har för det sociala arbetet i sig, för brukarna och medborgar-
skapet. Projektet initierades hösten 2013 och löper över tre år, 2014 - 2016. 
Projektet struktureras i tre delar: del I med start i januari 2014, del II och III 
tar vid under hösten 2014 och fortlöper till 2016.

Projektansvarig: Martin Börjeson. Docent i socialt arbete.  
Projektmedarbetare Del 1: Simon Härnbro. Forskningsassistent.
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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

Kommunen och kunskapen - kunskap som strategi, praktik och vision
CKS kommundag 2013 arrangerades den 25 oktober i samverkan med Box-
holms kommun. Den ägnades åt reflektioner kring kunskapens betydelser i 
kommunerna.

Huvudtalare under förmiddagen var Mats Alvesson, professor i fö-
retagsekonomi vid Lunds universitet, som kritiskt reflekterade kring 
kunskapsbegreppet och dess relation till den kommunala praktiken. 
Efter lunch visades dokumentärfilmen Blandkött, producerad av studenter vid 
programmet Kultur Samhälle Mediegestaltning, Linköpings universitet, en 
film om en ung människas geografiska förflyttning i jakten på sammanhang, 
sysselsättning och rätten att vara sig själv.

Under eftermiddagen hölls tre parallella spår med inspel från forskning 
och kommunala erfarenheter: kunskap/praktik, kunskap/samverkan samt kun-
skap/plats.

Omkring sextio personer deltog i kommundagen. Moderator under för-
middagens gemensamma aktivitet var Josefina Syssner. Mats Brusman, Chris-
tine Erlandsson och Sofia Nordmark hade ett huvudansvar för dagens pro-
graminnehåll och genomförande. 

CKS seminarier

CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas po-
litiker och tjänstemän, forskare, studenter och andra intresserade. Under 2013 
har tio seminarier genomförts. De genomförs i CKS regi eller i samarbete med 
kommunerna och har varit förlagda antingen till CKS lokaler i Norrköping 
eller i andra kommuner.

• 14 februari Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat. Hälsoskillnader i 
östgötakommuner.  Björn Grip, Tema Kultur och Samhälle, Linköpings 
universitet.

• 14 mars Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete. Maria Ben-
nich, Helix, Linköpings universitet. 

• 20 mars  Planering för framsteg och gemenskap. Visions- och framtidsar-
bete för lokal utveckling. Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet och 
Sven-Inge Arnell projektledare, Motala kommun. Seminariet genomför-
des i samverkan med Motala kommun.

• 25 april  Styrning och professionella normer i lokalt flyktingmottagande. 
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Martin Qvist, REMESO, Linköpings universitet. Seminariet genomför-
des i samverkan med REMESO.

• 16 maj Kommunala nätverk för ekologisk hållbarhet. Brita Hermelin och  
Ana Stanojcic, CKS.

• 18 september Vems är staden? Reflektioner kring människors liv och iden-
titet i den byggda miljön. Seminariet genomfördes i samverkan med stu-
denter från programmet Samhälls- och kulturanalys (SKA) tillsammans 
med Norrköpings kommun och REMESO.

• 3 oktober Om etik och förtroende i kommunerna – en ny rapport från CKS. 
Nina Nikku, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linkö-
pings Universitet.

• 5 november Världens bästa plats? Om platsmarknadsföring och besöksnäring 
som tillväxtstrategier. Eva Rådeström, tillväxt- och näringslivschef, Mjölby 
kommun, Leif Jonsson, och Josefina Syssner, Centrum för kommunstrate-
giska studier. Seminariet genomfördes i samverkan med Mjölby kommun.

• 18 november Konstens roller. Samtal om konst och kultur i samhällspla-
neringen. Konstnärerna Katarina Nitsch, Anna Hesselgren och Ola An-
derstedt. Seminariet arrangerades i samverkan med Norrköpings konst-
museum och programmet Kultur Samhälle Mediagestaltning (KSM) 
Linköpings Universitet.

• 25 november. Kommuner och ekonomisk hållbarhet - kommunala strate-
gier och samarbeten med företag och näringsliv. Presentationer av Anders 
Härnbro Finspångs kommun, Brita Hermelin och Erik Edwardsson 
CKS, Grete Rusten Universitetet i Bergen (Norge) samt Laura James 
Stockholms universitet. Seminariet arrangerades i samverkan med Fin-
spångs kommun. 

Övrig seminarieverksamhet

Samverkansdag med Linköpings kommun
Hösten 2013 arrangerade CKS tillsammans med Linköpings kommun en 
samverkansdag med temat Att expandera utan att exkludera. I fokus stod stads-
planering för social hållbarhet, med exempel främst från Malmökommissio-
nens arbete. Forskare från KTH, Malmö högskola och Linköpings universitet 
deltog, liksom bland annat tjänstemän och politiker från flera kommuner.

Interna text- och arbetsseminarier
Under 2013 har CKS inrättat ett internt arbetsseminarium 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 och kunskaps- och informationssprid-
ning inom forskargruppen. 



27

Uppsatstävling 
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2012/2013 års pris 
gick till Jessica Jönsson och Tilda Lindell för uppsatsen Måluppfyllelse i välfär-
den – Tillämpning av intern kontroll i kommunal verksamhet.  Uppsatsen är ett 
examensarbete i företagsekonomi inom Internationella civilekonomiprogram-
met vid Linköpings universitet. Handledare var Magnus Holmström.

Motiveringen till priset var bland annat att uppsatsen bidrar till att skapa 
förståelse för intern kontroll i kommunal verksamhet.

Priset som bestått av 15 000 kr delades ut vid Regionförbundet Östsams 
fullmäktigesammanträde den 5 december 2013 i Linköping. Uppsatsen har 
publicerats i CKS rapportserie (Rapport 2013:8).
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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 kom-
munstyrelseordförande från kommunerna i Östergötland, från några kommu-
ner i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. 
Ett liknande samarbete pågår mellan kommunchefer och forskare. Numera 
medverkar också styrelseordföranden och regiondirektören 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 2013 av Sabrina Thelander.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfaren-
heter kring kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala orga-
nisationen. Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kvalitetskom-
petens och bygga vidare på det positiva arbete som bedrivs i kommunerna. 

Nätverket startade 1996. I och med 2012 års utgång togs beslut om en ny 
treårsperiod. Nio kommuner ingår. Nätverksträffar äger rum varje månad och 
har under 2013 innehållit ämnen som exempelvis processorientering, lärande 
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som drivkraft för utveckling, omvärldsspaning, värdegrundsarbete, erfaren-
heter av arbete med ständiga förbättringar, generationsväxling samt ledarskap 
och lärande. Nätverket deltog i CKS kommundag samt Helix-dagen. 

Året har också präglats av det projekt som beviljades av socialfonden 2011 
och som avslutades 2013. Syftet med projektet var att förbereda kommunerna 
inför kommande generationsväxling, bland annat genom att utbyta kompe-
tens och erfarenheter mellan generationer och att öka kommunernas attrak-
tionskraft genom verksamhetsutveckling och lärande. Projektet hade drygt 
800 deltagare.

En intervjustudie kring deltagares upplevelser av sin medverkan i projektet 
och deras fortsatta arbete gjordes av följeforskarna Sofia Nordmark och So-
fia Nyström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 
universitet. 

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 
träffas sedan några år under benämningen IFO-Dialog.  Målen för IFO-dialo-
gerna är att få fördjupade kunskaper på individ- och familjeomsorgsområdet, 
utbyta erfarenheter, omvärldsbevaka, lyfta fram goda exempel samt skapa en 
kritisk reflektion och diskussion.  

Under 2013 har endast två av fyra planerade träffar genomförts. Dessa 
träffar genomfördes i mars och maj. 

Den första träffen hade tema Utvärdering och politik. Inbjuden föreläsare 
var professor Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet och ordförande i SVUF, Svenska utvärderingsföreningen. 

Vid den andra träffen föreläste Camilla Blomqvist, socialchef från Ste-
nungsund och filosofie doktor i socialt arbete, kring sin avhandling Samarbete 
med förhinder. Temat för träffen var Samverkan kring barn och unga. För 2014 
planeras fyra träffar. CKS svarar för en sammankallande funktion genom Ma-
rie Gustavsson. 

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-
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utveckling. CKS har även under 2013 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-
strukturerna. Martin Börjesson har varit CKS representant i gruppen. 

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 året har en rapport publicerats (CKS rapportserie 2013:6). Syftet 
med den har varit 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.

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit ett utvecklingsprogram för högre kommunala che-
fer. Intresset för att delta i programmet 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 i programmet ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom 
och förmåga att samspela med omvärlden. Målgruppen för programmet är 
kommunala chefer som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder 
och styrelser samt högre chefer med personalansvar.

I programledningen fanns under 2013 Sabrina Thelander och Lennart 
Kågström vid CKS samt en representant för kommunchefsnätverket. Kom-
muncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i programmet. Finansie-
ring av programmet sker huvudsakligen genom deltagaravgifter. Ansvarig för 
programmet och dess planering är Sabrina Thelander, CKS.

Utvärderingsverkstad
Idén med en utvärderingsverkstad är att samla personer med interna utvärde-
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ringsuppdrag för att stötta dem i deras arbete samtidigt som de bygger kom-
petens kring utvärdering. Arbetssättet erbjuds vid flera FoU-enheter runt om 
i Sverige. 

I 2013 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 Marie Gustavsson, tidigare vid CKS, och Pia Käcker, PUFF-
enheten, Norrköpings kommun. PUFF-enheten är CKS samarbetspartner i 
Utvärderingsverkstaden.
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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.

Gissur Ó Erlingsson
Redaktionsrådet för den isländska samhällsvetenskapliga tidskriften Samtid.
Koordinator för nätverk för nordiska korruptionsforskare, och arrangör av 
nätverkets första workshop på Solstrand (Bergen, Norge) 26-27 augusti 2013.
Utför undervisningsuppdrag för avdelningen för statsvetenskap vid Linkö-
pings universitet: (a) handledde doktoranden Gabriella Jansson (disputerade 
ht 2013); (b) gav kurs om korruption i utvecklade demokratier; (c) gav dok-
torandkursen ”Förvaltningsteorins klassiker”.
Utfört sakkunniguppdrag för forskningsrådet The Icelandic Centre for Re-
search, bedömning av ansökningar (ht 2013).
En av tre initiativtagare till – och ingår i redaktionen för – den statsvetenskap-
liga gruppbloggen Politologerna (grundad januari 2013).
Månatligt återkommande krönikör i Södermanlands Nyheter. 

Brita Hermelin 
Sakkunnig
Ledamot i betygskommitté för doktorsavhandling vid universitetet i Roskilde, 
Danmark.
Ledamot i kommitté för att bedöma forskningsansökningar till Norges forsk-
ningsråd.
Ledamot för lektorat vid Göteborgs universitet.
Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter.
Handledare för doktorander vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet.
Ledamot i styrelser.
Ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG, www.
ssag.se).
Ledamot i styrelsen för European Association for Research on Services (RE-
SER, www.reser.net).
Ledamot i Stads- och kommunhistoriska nämnden, Stockholms universitet 
(www2.historia.su.se/urbanhistory/).
Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om regional utveckling, Karl-
stads universitet (CERUT, www.kau.se/cerut).
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Josefina Syssner
Filosofiska fakultetens styrelse, Suppleant.
Global Utmanings forskningsråd för Hållbara Städer, ledamot.
Programråd för kandidatprogrammet Turismens Natur & Kultur, ledamot.
Rektors strategiska råd för samverkan, Linköpings universitet, representant.
Styrgruppen för projektet Kompetensväxeln, representant.
Ledningsgruppen för Lyskraft (samarbetsavtalet mellan Norrköpings kom-
mun och Linköpings universitet), ledamot. 
LiU Holding, styrelseledamot.
Redaktionskommitten för tidskriften PLAN, ledamot.
Expertläsare, Universitetskanslerämbetets utvärdering av kandidat- och mas-
terutbildningar inom samhällsplanering.
Refereeuppdrag för Place Branding and Public Diplomacy.

Sabrina Thelander
Suppleant i styrgruppen för Vård- och omsorgscollege, Östergötland.
Styrgruppsledamot i det nationella forskarnätverket Ledning och organisato-
risk komplexitet.

Johan Wänström
Sekreterare i utredningen om det Framtida Forsknings- och utbildningsutbu-
det på Linköpings universitet (FUF). Slutrapport presenterades för universi-
tetsstyrelsen i november 2013.
Ombud för Lika villkor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, Linköpings universitet.
Styrgruppsledamot, Det nationella kommunforskningsprogrammet om han-
tering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer.
Undervisat i Statsvetenskap/Lärarutbildning, Medie- och kommunikations-
vetenskap, Turismprogrammet samt Sweden and the Swedes på Linköpings 
universitet.

Medverkan vid konferenser, föredrag med mera 
Mats Brusman
8 jan  Föredrag ”Vad är en stad?” Kunskapsgymnasiet, Norrköping.
9 apr  Föredrag ”Torg: marknadsplatser, demokratiarenor och designade 

rum”, Stadsarkitektdagen (Sveriges Stadsarkitekter), Stockholm.
28 apr Stadsvandring ”Konsten att ta plats”, Norrköpings kommun/ 

Linköpings universitet.
27 maj Föredrag ”Samhällsplaneringens nya kulturbegrepp?”, Attrak-

tionskraftsdagen (Regeringskansliet), Solna.
19 aug Stadsvandring i Industrilandskapet, Socialt Arbete, Linköpings 

Universitet
27 okt Stadsvandring ”Döden i staden”, Norrköpings kommun/Linkö-

pings universitet.



34

Martin Börjesson
30-31 maj  ”When research and development comes together – experiences 

from working with the frequent service user model” vid 2nd 
International Conference on Practice Research i Helsingfors.

29-30 aug Plenarföreläsare vid FoU Välfärds årliga konferens i Stockholm.

Gissur Ó Erlingsson
11-14 apr Medverkan vid konferensen: Midwestern Political Science Asso-

ciation, Chicago.
2 juli Medverkan under Almedalsveckan ”Korruption i Göteborgs 

stad”, kommenterade Granskningskommissionens rapport Till-
litens gränser.

26-27 aug Medverkan i workshopen Trust and corruption in least corrupt 
societies, Bergen.

29 aug-3 sep  Medverkan i konferensen: American Political Science Association; 
Chicago.

18 sept Föreläsning ”Tillit och korruption i Sverige”, på ABF-huset i 
Stockholm.

23 okt Föreläsning ”Corruption in a low-corrupt setting: the case of 
Sweden”, för särskilt inbjudna internationella journalister vid 
Svenska Institutet i Stockholm.

24 okt Två föreläsningar ”Korruption i världens mest rättssäkra stat – 
varför bry sig?”, för allmänhet och gymnasieelever under Linkö-
pings universitets populärvetenskapliga vecka.

Brita Hermelin
24 jan Presenterar CKS, seminarium vid HELIX, LiU.
1 feb Opponent vid licentiatseminarium, avdelningen för miljötek-

nik, IEI, LiU.
7-8 mars Presenterar forskningsfält vid CKS nätverk för kommunstyrel-

seordföranden, Motala.
14-15 mars Presenterar forskningsfält vid CKS nätverk för kommunchefer, 

Tranås. 
21 mars Presentation vid möte för K2 (Centrum för kunskap och kom-

petens för attraktiv kollektivtrafik), KTH, Stockholm.
6-7 maj, 
13-14 dec  Projektledare för forskarworkshop Reverse and intensified globa-

lisation – the case of ICT. Norrköping och Bangalore (Indien), 
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

15 maj Presentation vid seminarium Tema T, Liu: Knowledge and sustai-
nable transition – the case of personal transports.

16 maj Presenterar vid CKS-seminarium, Norrköping, kommande 
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CKS-rapport: Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling.
11-14 juni Nordic Geographers’ Meeting, Island. Organiserar session: Go-

vernance and networks for the ‘green economy’ - initiatives and 
projects in regions and places. Presentererar paper: Local work for 
sustainable development – dynamics of projects in multi-local net-
works.

26 aug Presentation vid UDs chefsmöte i Linköping: Det tredje  
globala skiftet : globaliseringsströmmarna byter riktning och innehåll.

9-11 sep Moderator för möte inom EU-nätverket EUniverCities, Linkö-
ping.

17-21 sep RESER, Aix en Provence. Presenterar paper: Regional network orga-
nisations in cleantech - agendas, actors and intermediary activities.

7-10 okt       Deltar på Open Days, Bryssel. Europen Weak of Regions and 
Cities (EU).

24 okt Föreläsning vid nationell forskarkurs i Kulturgeografi, Göte-
borgs universitet. Reverse and intensified globalisation. Focus 
on ICT services in India. 

4 nov Moderator vid samverkansdagen (Linköpings kommun och 
Linköpings universitet): Att expandera utan att exkludera.

6 nov Moderator för dialogseminarium vid Linköpings kommun, 
Kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott; Ungas 
livssituation. 

18 nov Moderator vid CKS-seminarium, Norrköpings konstmuseum:  
Konstens roller – samtal om konst och kultur i 
samhällsplaneringen.

25 nov Presenterar vid CKS seminarium, Finspång, kommande CKS-
rapport om kommunala samarbeten med näringslivet för 
ekonomisk hållbarhet.

28 nov Deltar vid CKS ägardialog, Söderköping. 
3 dec Deltar i panel om tvärvetenskaplig forskning kring hållbar 

utveckling. Avslutningskonferens för Hållbara Norrköping.

Robert Jonsson
17 okt  Konferens om sociala investeringar, Norrköpings kommun.
13 nov Forskarnätverksträff om sociala investeringar, SKL i Stockholm.

Josefina Syssner
18 jan Presentation av CKS verksamhet på RegBrå nätverksmöte.
13 feb Kommentator på 60%-seminarium, Tema Q.
7 mars Föreläsning om lokal utvecklingspolitik, Processledarutbildning 

för planerare, Regionförbundet Västra Götaland och KTH.
26 mars Presentation av CKS verksamhet, Linköpings kommuns led-

ningsgrupp.
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4 april Presentation av CKS verksamhet, kommunchefsmöte, Östsam. 
6 maj Presentation av forskningsprojektet Innovativ organisering i 

kommuner som krymper. Åtvidabergs kommun.
6 maj Presentation av Innovativ organisering i kommuner som krym-

per. Valdemarsviks kommun.
8 maj Presentation av Innovativ organisering i kommuner som krym-

per. Ydre kommun.
27 maj Presentation av CKS verksamhet, Motala kommunfullmäktige.
4 juni Seminarium om sociala innovationer, Global utmanings råd för 

Hållbara Städer. 
18 juni  Moderator, Workshop med Lyskraft.
5 sept  Fördjupad presentation av Innovativ organisering i kommuner 

som krymper. Valdemarsviks kommun.
6 sept  Fördjupad presentation av Innovativ organisering i kommuner 

som krymper. Kinda kommun.
9 sept  Fördjupad presentation av Innovativ organisering i kommuner 

som krymper. Ödeshögs kommun.
11 sept  Fördjupad presentation av forskningsprojektet Innovativ orga-

nisering i kommuner som krymper. Åtvidabergs kommun.
23 sept  Moderator, International conference on Loneliness and social 

isolation among older people. Research perspectives on expe-
rienced loneliness and social isolation, NISAL, LiU. 

7 okt Workshop, Innovativ organisering i kommuner som krymper. 
Ödeshögs kommun.

10 okt  Föreläsning om lokal utvecklingspolitik, Processledarutbildning 
för planerare, Regionförbundet Västra Götaland och KTH.

17 okt  Workshop, Innovativ organisering i kommuner som krymper. 
Ydre kommun. 

18 okt  Moderator, Kompetensväxelns slutkonferens, Konsert & Kon-
gress, Linköping. 

21 okt  Workshop, Innovativ organisering i kommuner som krymper. 
Åtvidabergs kommun. 

25 okt  Moderator, CKS kommundag om Kommunen och kunskapen, 
Boxholms kommun. 

8 okt  Föreläsning om lokal utvecklings- och anpassningspolitik, 
chefsdag, Åtvidabergs kommun.

12 nov  Opponent, slutseminarium, doktorsavhandling, Karlstads universitet. 
13 nov  Workshop, Innovativ organisering i kommuner som krymper. 

Valdemarsviks kommun.
14 nov  Workshop, Innovativ organisering i kommuner som krymper. 

Kinda kommun.
20-22 nov  Presentation av paper på Nordiska kommunforskarkonferensen, 

Åbo akademi.
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26 nov  Kommentator, Nordiskt vänortsseminarium i Norrköping.
28 nov  CKS ägardialog, Söderköping. 
5 dec Utdelning av CKS uppsatspris, Östsams fullmäktigemöte, Bri-

gaden, Linköping. 

Sabrina Thelander
10 jan  Presentation av ledarskapsprogrammet Ledarskap i kommuner, 

Regionförbundet Östsam, Linköping.
18 jan  Presentation av planerad forskning, SKL, Stockholm.
23 okt  Ledarskap i kommuner, föreläsning om organisation och ledar-

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

borgs universitet.
28 nov Presentation av egen forskning för kommunstyrelseordförande 

och kommunchefer i Östergötland med omnejd, Söderköping.

Johan Wänström
7 mar Stabil utveckling - samförstånd kring nya snarare än gamla idé-

er. Presentation vid CKS kso-nätverk, Motala.
14 mar Stabil utveckling - samförstånd kring nya snarare än gamla idé-

er. Presentation vid CKS kc-nätverk, Tranås.
9 apr Medborgaropinioner och skolnedläggningar. Presentation vid 

Kommunekonomiska föreningens kurs om skolekonomi, Sol-
lentuna.

16 apr Medborgaropinioner och skolnedläggningar. Presentation vid 
Kommunekonomiska föreningens kurs om skolekonomi, Gö-
teborg.

23 apr Medborgaropinioner och skolnedläggningar. Presentation vid 
Kommunekonomiska föreningens kurs om skolekonomi, Malmö.

18 jun Det nationella kommunforskningsprogrammet - sammanfat-
tande slutsatser. Presentation vid avslutande konferens för det 
Nationella kommunforskningsprogrammet. Göteborg. (Till-
sammans med Ulf Ramberg och Pierre Donatella.)

18 sep Medborgaropinioner och skolnedläggningar. Presentation på 
Östersunds kommun.

14 okt Skolnedläggningar och valresultat. Presentation på SKL kon-
ferens om alternativa undervisningsformer i landsbygdsskolor. 
Stockholm.

22 nov Det nationella kommunforskningsprogrammet - sammanfat-
tande resultat. Presentation vid Finsansdepartementet. Stock-
holm. (Tillsammans med Ulf Ramberg, Roland Almqvist och 
Pierre Donatella.)
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Avtal om extern finansiering 
CKS har under 2013 intensifierat arbetet med att söka externa medel till 
forskning. I sammanställningen nedan visas vilka överenskommelser om ex-
ternfinansierad forskning som tecknats under verksamhetsåret. 

Forsknings-
finansiär

Projekt Samarbetspartners Beviljat belopp Sökande 
på CKS

Vetenskaps-
rådet

Small municipalities and 
large companies - the roles 
of local governments for re-
gional economic resilience.

Finspångs kom-
mun, Stockholms 
universitet, Univer-
sitetet i Bergen,

2 805 000 SEK Hermelin

Norrköpings 
fond för forsk-
ning och ut-
veckling

Kommunal forsknings-
politik: Följeforskning av 
insatser inom Norrköpings 
fond för forskning och 
utveckling.

Norrköpings kom-
mun, IBL, Helix, 
avd. för statsveten-
skap.

500 000 SEK Syssner

Norrköpings 
fond för forsk-
ning och ut-
veckling

Insyn i, samt styrning och 
kontroll av kommunala 
bolag

SCB, Lunds uni-
versitet, Uppsala 
universitet

260 000 SEK Erlingsson

SKL och Norr-
köpings kom-
mun

Organisations- och styr-
ningsstrukturer i Norrkö-
pings sociala investerings-
fond

Norrköpings kom-
mun

1150 000 SEK Syssner/ 
Jannesson/ 
Jonsson

Regionförbun-
det Östsam

Tillväxt Motala Motala kommun 250 000 SEK Syssner

Regionförbun-
det Östsam

Kommuner i regional 
kultursamverkan

- 250 000 SEK Syssner/ 
Brusman

Helix Kunskapsorganisationer 
och kommuner

- 200 000 SEK Wistus

Motala kom-
mun

LedMot: Kommunala 
ledningssystem i Motala.

Motala kommun 70 000 SEK Jonsson

Linköpings 
kommun

Servicetjänster i social-
tjänsten

FoU-center, Linkö-
pings kommun.

500 000 SEK Börjeson

Linköpings 
kommun

Effektstudie Bredbandsut-
byggnad

Linköpings kom-
mun, Tema Teknik.

300 000 SEK Hermelin

Tillväxtverket Offentliga aktörer i håll-
bar destinationsutveckling

Tillväxtverket, Visit 
Sweden mfl.

600 000 SEK Syssner

IFAU Är högskolepedagogiska 
kurser ett bra verktyg för 
att göra universitetslärare 
till bättre pedagoger?

Avdelningen för 
statsvetenskap, 
LiU; Statsveten-
skapliga institu-
tionen, Lunds 
universitet.

1 098 000 SEK Erlingsson

Sveriges kom-
muner och 
landsting.

Kommunala samverkans-
mönster i Östergötland

Avd. för statsveten-
skap

125 000 SEK Syssner
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Publikationer 2013

CKS rapporter 2013 

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 – 
2015. Rapport 2013:1

Nählinder, Johanna, Hellsten, Ulla-Karin, Silfverhielm, Maria, Wihlborg, 
Elin & Ellegård Kajsa (2013) Att följa trådar - textila företagare i 
samverkan. Rapport 2013:2

Nikku, Nina (2013). Om etik och förtroende i kommunerna. Rapport 2013:3

Verksamhetsberättelse 2012, Centrum för kommunstrategiska studier. Rapport 
2013:4 

Stanojcic, Ana &  Hermelin Brita (2013) Kommunala projekt och nätverk för 
hållbar utveckling, Rapport 2013:5

Henrikson, Lena & Johansson, Kerstin (2013). Brottsprevention i Östergötland 
– en kartläggning av aktiviteter och kunskapsläge. Rapport 2013:6

Bjurström, Erling, Fredriksson, Martin och Möller, Per (2013) Den nya 
kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och 
platsmarknadsföring i Norrköping. Rapport 2013:7

Jönsson, Jessica och Lindell, Tilda (2013) Måluppfyllelse i välfärden – 
Tillämpning av intern kontroll i kommunal verksamhet. Rapport 2013:8

Vetenskapliga publikationer 

Colin Copus och Gissur Erlingsson (2013)“Formal institutions versus infor-
mal decision-making”. Scandinavian Journal of Public Administration 
17(1), 51–69.

Erlingsson, Gissur och Mikael Persson (2013) “Kommunerna brister i hante-
ring av anställdas bisysslor”. Ekonomisk Debatt, 41(3), 5-15 185-205.

Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin (2013) 
Allmän nytta eller egen vinning? Stockholm: Norstedts Juridik 

Erlingsson, Gissur och Jörgen Ödalen (2013)”How should local government 
be organized?” Local Government Studies, 39(1), 22-46.



40

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2013). “Crash in 
Economy, Crash in Confidence? Perceptions of corruption and political 
support in Iceland before and after the financial crisis”, QoG Working 
paper no 2013/16. Gothenburg: The Quality of Government Institute. 

Hermelin, B. and Rämö, H. (2013) Regional network organisations in 
cleantech, agendas, actors and intermediary activities. Paper presenterat 
vid RESER; Aix en Provence, September 2013.http://www.reser.net/ 

Johansson Kerstin (2013) ”Kunskap, makt och styrning” Linde Stig och 
Svensson Kerstin (red.) Förändringens entreprenörer och tröghetens 
agenter. Liber Stockholm.  

Linde, Jonas och Gissur Erlingsson (2013) “The eroding effect of corruption 
on system support in Sweden” Governance 26(4), 585-603.

Nordmark, S. Nyström, S. (2013) ”Kortsiktighet eller varaktighet - 
En intervjustudie kring deltagares upplevelser av sin medverkan 
i Kompetensväxeln” och deras fortsatta arbete. Projektrapport, 
Regionförbundet Östsam. 

Syssner, Josefina & Kvarnström, Lars (red.) (2013) Det turistiska fältet och 
dess aktörer. Lund, Studentlitteratur.

Syssner, Josefina (2013) ‘Den attraktiva regionen - regionaliseringens 
platser, aktörer, värden och bilder’. I Engstrand, Carl-Johan (red.) Den 
attraktiva regionen. Trafikverket. 

Syssner, Josefina (2013) ‘Strategier för kommuner som krymper. Om lokal 
anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik’, paper 
presenterat på XXII Nordiska kommunforskarkonferensen i Åbo den 
21-23 november 2013. 

Wänström, Johan (2013) Communicative Planning Processes - Involving 
the Citizens. Johan Wänström. I Planning and Urban Sustainable 
Development in Sweden, M.J. Lundström, C. Fredriksson och J. 
Witzell. Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering, 2013. 

Wänström, Johan, Mikael Hellström, Leif Jonsson, Viveka Nilsson 
och  Ulf Ramberg (2013) Hur organiseras samarbete mellan 
politiker och tjänstemän? Rapport 25. Göteborg: Det nationella 
kommunforskningsprogrammet.
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Wänström, Johan, Brorström, Björn, Pierre Donatella (2013) Hur 
kommuner hanterar besvärligheter – Resultat och insikter från det 
nationella kommunforskningsprogrammet. Rapport 25 Göteborg: Det 
nationella kommunforskningsprogrammet. 

Wänström, Johan (2013) Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser. 
Förutsättningar för medborgardialog i en känsloladdad fråga. Rapport 
15. Göteborg: Det nationella kommunforskningsprogrammet.

Wänström, Johan (2013) Stabil utveckling. Samförstånd kring nya 
snarare än gamla idéer. Rapport 14.  Göteborg: Det nationella 
kommunforskningsprogrammet. 

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: 
2013-12-20 ”Binder partierna ris för egen rygg?”. Sörmlands Nyheter. Krönika.
2013-11-08 ”Tågplanering måste vara långsiktig”. Sörmlands Nyheter. Krönika. 
2013-10-19 ”Landsting - en outforskad terräng”. Sörmlands Nyheter. Krönika.
2013-09-28 ”Dyrköpt att slarva med rekryteringar”. Sörmlands Nyheter.  
Krönika.
2013-06-09 ”Dra tillbaka det oanständiga förslaget”. Sörmlands Nyheter.  
Debattartikel.

Erlingsson har även skrivit andra artiklar:
2013-06-03 ”Granskaren måste komma utifrån”. Balans. Debattartikel. (Med 
Andreas Bergh, Mats Sjölin och Richard Öhrvall).
2013-05-17 ”Replik: Våra frågor är fortfarande obesvarade”. Dagens Nyheter. 
Debattartikel. (Med Anders Sundell).
2013-05-16 ”Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling”. Dagens Ny-
heter. Debattartikel. (Med Anders Sundell). 
2013-04-09 ”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet”, Dagens Nyhe-
ter. Debattartikel av Gissur Erlingsson, Andreas Bergh, Mats Sjölin och Ric-
hard Öhrvall.
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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 samtliga institutioner vid Linköpings universitet. Universitetsför-
valtningens kommunikations- och marknadsavdelning har medverkat med 
artiklar och redigeringsarbete. Upplagan är cirka 1 900 exemplar. Nyhetsbre-
vet distribueras både i tryckt och elektronisk form.
 

Ekonomi 
 Resultat- och balansräkning 2013
INTÄKTER
Anslag universitet 3 110 992
Bidrag medlemskommuner 7 170 684
CKS utdelade projekt -1 185 850
Kommundag 14 400
Nätverk KS-ordföranden 391 076
Nätverk Kommunchefer 270 000
Nat komm. Fo-proj-B 1 038 941
Ledarskap i kommuner 800 000
Kvalitetssamord nätverk 250 000
SUMMA INTÄKTER 11 860 243
KOSTNADER
Personal
Löner 4 140 841
Förändring semesterlöneskuld 133 043
Traktamente, bilersättning 49 837
Sociala avgifter 2 169 624
Övriga personalkostnader 29 521
Summa personal 6 522 866
Lokalkostnader
Fasta lokaler 711 694
Summa lokalkostnader 711 694
Driftskostnader
Reskostnader 277 063
Korttidsinventarier 10 172
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Tryckning 165 643
Övriga varor 14 857
Forsknings- och utbildningstjänster 125 936
IT, och övrig data 149 511
Konsulttjänster 258 282
Övriga driftkostnader 146 488
Liu- och institutionsavgifter 2 406 135
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Summa driftskostnader 3 554 087
SUMMA KOSTNADER 10 788 647
Årets resultat: 1 071 596

Eget Kapital o skulder
Balanserad kap. förändring 2 425 705
Oförbrukade bidrag 5 188 100
Upplupna intäkter -241 858
Årets resultat 1 071 596
S:a Eget kapital o skulder 8 443 543

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 en omsvängning mot ett mer 
forskningsorienterat arbetssätt – i enlighet med de nya ramar för verksamhe-
ten som styrelsen fastställt, och som började gälla den 1/1 2013. Som ett led 
i detta förändringsarbete skrevs under 2013 avtal om externfinansierad forsk-
ning för drygt 7 mkr. Exempel på forskningsfinansiärer är Vetenskapsrådet, 
IFAU, Sveriges Kommuner- och Landsting samt Norrköpings fond för forsk-
ning och utveckling. Delar av dessa medel har periodiserats för kommande 
forskningsprojekt, och återfinns under posten ”Oförbrukade bidrag” ovan. 
Hälften av det kapital som redovisas under denna post härrör från extern-
finansierade forskningsprojekt som ska genomföras under kommande år. Den 
andra hälften härrör från posten ”Bidrag, medlemskommuner”. Årets positiva 
resultat kan till största delen förklaras av tjänstledigheter, och av att ett av 
CKS lektorat varit vakant i väntan på tillsättning. 
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,
Norrköping i april 2014

Kommunpolitiker: Universitet repr:

Anders Senestad Kalle Bäck

Ordförande

Anders Eksmo Bo Hellgren

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
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.
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. 
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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

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
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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. 
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