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Verksamhetsberättelse 2000
Linköpings universitet samarbetar med kommunerna i Östergötland. Redan 1990 ingicks

ett avtal om inrättandet av ett kommunforskningsråd. Våren 1997 ingicks ett nytt avtal

mellan universitetet och kommunerna genom Östergötlands Kommunförbund, varigenom

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) tillskapades.

Syftet med samarbetet är att långsiktigt främja

– framväxten av för kommunerna relevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet

– intresset för kommunforskning såväl hos praktiker som forskare

– framväxten av strukturer som underlättar spridning av forskningsinformation till

kommunerna

– framväxten av nya former för samverkan mellan forskning och kommunalt

utvecklingsarbete

– utvecklingen av nya former för kompetensutveckling för såväl förtroendevalda som

anställa i kommunerna

– tillkomsten av mötesplatser mellan forskare och praktiker inom det kommunala

verksamhetsfältet.

CKS är en fristående enhet inom institutionen för Tema. Verksamheten leds av en

styrelse, vilken under 2000 bestått av följande ledamöter:

Företrädare för Östergötlands kommuner
Ordinarie ledamöter Ersättare

Mats Johansson (s), ordförande

Ronny Hadarzon (s) Jennifer Myhrén (s)

Gunnel Gennebäck (s) Anders Axelsson (s)

Sven Lindgren (m) Anders Senestad (m)

Michael Cornell (c) Jan-Willy Andersson (kd)

Företrädare för Linköpings universitet
Ordinarie ledamöter Ersättare

Bengt Erik Eriksson, Tema, vice ordförande Elisabet Näsman, ITUF

Annika Rannström, IBV Mats Arwidson, Rektorskansliet

Bengt Sandin, Tema Magnus Holmström, EKI

Björn Eklund, föreståndare

Centrums kansli leds av en föreståndare, kommunikatör Björn Eklund. Den första

februari tillträdde Lisbeth Sandstedt tjänsten som administratör inom CKS. Den 1 april

började Eva Marie Rigné att arbeta som FoU-samordnare för programområdet utbildning.

Projektanställda under hela eller del av året har varit Margareta Bure, Åsa Jarhag, Håkan

Johansson, Siw Larsson, Eva Lindblad, Maria Melin och Ali Osman. Professorstjänsten

har under året varit obesatt.

Vid styrelsens möte den 9 februari presenterade professor Göran Graninger ett

diskussionsunderlag om kommunforskningsprofessurens inriktning samt förslag till

tillsättningsprogram. Förslaget tillstyrktes därefter vid styrelsens möte den 1 mars.

Tjänsten kungjordes under april månad och vid ansökningstidens utgång den 5 juni

hade 11 sökande anmält sitt intresse och därefter inkom ytterligare en ansökan. Under

hösten har sakkunniga utsetts och påbörjat sitt arbete.
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Till stöd för kansliets arbete har styrelsen tillsatt ett vetenskapligt råd bestående av

professor Kajsa Ellegård, universitetslektor Anna-Liisa Närvänen samt professor Toomas

Timpka. Rådet har sammanträtt vid två tillfällen: 18 maj och 1 november.

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året: 9 februari, 1 mars,

31 mars, 30 maj, 14 september och 24 november.

Verksamhetens mål

Den närmare innebörden av målsättningen med Centrums verksamhet har fastlagts i

verksamhetsplanen. Här betonas att CKS viktigaste uppgift är att etablera en kommun-

relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet vid universitetet. För detta ändamål

arbetar CKS aktivt med att utveckla kontakterna mellan forskning och kommunal verk-

samhet i Östergötland.

Samtidigt betonas att kommunernas forskningsbehov ställer krav på bästa vetenskap-

liga kvalitet. Detta kräver att Centrum vågar ta stora grepp som fordrar uppbyggnad av

kunskap under längre tid. Centrum arbetar därför med att etablera forskargrupper vid

universitetet som utvecklar en specialistkompetens som är användbar för kommunerna.

Detta är betydelsefullt vid valet av arbetsformer. Centrumbildningens grundval är

kommunernas starka tilltro till universitetets förmåga att bidra med ny kunskap för att

belysa och analysera kommunala problem. Centrums grundläggande verksamhetsidé är

att policyrelevanta forskningsproblem skall sättas i främsta rummet. Detta skall förenas

med högt ställda vetenskapliga krav.

Utgångspunkten är att relevans företrädesvis skall uppfattas som ett processbegrepp

och inte enbart som ett produktbegrepp. Med detta synsätt står relevansfrågorna i fokus

såväl vid tillkomsten av projekt som under projektens genomförande samt vid

utvärderingen.

Detta innebär att relevans eftersträvas genom att:

– planera FoU-projekt i samverkan med kommunala aktörer

– eftersträva samfinansiering av FoU projekt tillsammans med kommunala aktörer

– bedriva en aktiv kontaktverksamhet genom seminarier, kommunbesök, kontaktdagar

etc. i anslutning till alla projekt som finansieras av centrumbildningen

– utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal expertis

Intressenternas gemensamma vision är att Centrum för kommunstrategiska studier skall

utvecklas till en kommunernas akademi. En akademi som på strategiska områden bidrar

till att kommunal verksamhet, kommunalt beslutsfattande och demokratiskt arbete i länets

alla kommuner håller god kvalitet. Såväl kansliets verksamhet som styrelsens arbete skall

kännetecknas av en hög grad av självständighet och vilja till kritisk debatt.

Centrumbildningen arbetar utifrån ett styrnings- och utvärderingsperspektiv på den

kommunala verksamheten. I kortform benämns detta övergripande intresse ”Demokrati

och styrning av kommunal verksamhet”.

Med dessa utgångspunkter har ett antal prioriterade områden identifierats:

– Utbildning på 2000-talet

– Lokalsamhällets kultur och omvandling

– Regionens ekonomiska och kulturella utveckling

– Miljöpolitik i ett systemperspektiv.
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I verksamhetsplanen identifierades i huvudsak fyra arbetsformer för verksamheten

nämligen.

• Projekt genom utlysning av medel. Inkomna ansökningar bedöms av experter och av

kansliet. Utlysningsförfarandet sker årligen eller vartannat år.

• Projekt genom samplanering. Dessa projekt arbetas fram genom initiativ från kansliet

och styrelsen eller tillkommer genom beställningar och förfrågningar från kommunala

företrädare eller andra regionala aktörer som Östsam, landstinget, länsstyrelsen etc.

Målsättningen är att dessa projekt skall samfinansieras med intressenterna eller från

nationella och internationella finansiärer.

• Projekt som utförs inom kansliet. Den befintliga kompetensen inom centrumbild-

ningen utnyttjas bl a för att bedriva utvärderings- och forskningsprojekt i samverkan

med kommunala beställare. I vissa fall projektanställs personal och knyts till centrum-

bildningen för att genomföra projekten.

• Delfinansiering av tjänster vid universitetet. Målsättningen är att institutionalisera en

verksamhet som avkastat värdefulla resultat. Denna arbetsform inriktas särskilt mot att

stödja yngre forskare.

Beviljade forskningsmedel
Under hösten 1999 utlystes forskningsmedel för år 2000. Vid ansökningstidens utgång

hade 23 ansökningar inkommit till ett sammanlagt belopp av 9,7 Mkr. Samtliga styrelse-

ledamöter fick möjlighet att var för sig bedöma ansökningarna. Styrelsens kommunföre-

trädare inbjöds också till en diskussion för att bedöma kommunrelevansen i projekten.

Därefter valdes ett antal projekt ut och prioriterades i tre grupper. De utvalda projekten

granskades också vetenskapligt av forskare utanför universitetet. Professor Abdul Khakee

gjorde en samlad bedömning av samtliga projekt.

Under året har följande forskningsprojekt erhållit medel.

Fortsättningsprojekt

Kommunernas möjligheter att påverka samhällets substansflöden
– en fallstudie av Finspång, Stockholm och Linköpings kommuner
Mats Eklund och Annica Lindqvist Östblom (100 000 kr)

Kommunerna och riksväg 50
– En analys av intressen, strategier och planeringsprocessens lokala praktik
Johan Hedrén och Sofie Storbjörk (200 000 kr)

På plats. En studie av lokalhistoriska amatörteaterspel
Bengt-Göran Martinsson och Bodil Axelsson (200 000 kr).

Att omsätta förskolans läroplan i lokal praktik
Inge Johansson och Bo Hedman (200 000 kr)

Kommunchefsrollen och ledningsarenor
Peter Gustavsson och Leif Jonsson. (200 000 kr)

East Gothia Regional System of Innovation I. Slutdokumentation av projektet.
Hans Sjögren (100 000 kr)
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Nya forskningsprojekt

Linköpings universitet som regional motor
– en undersökning av nyexaminerades val av bosättnings- och arbetsort
Reinhold Castensson (145 000 kr)

Etik, ekonomi och politik.
En studie av prioriteringsförfaranden inom kommunal förvaltning
Nina Nikku (300 000 kr)

Vård och omsorg i kommunal regi
Ingemar Nordin (140 000 kr)

Interaktivt lärande i hemtjänsten – att möta nya kompetenskrav och vårdtagarbehov
Bodil Ekholm (115 000 kr)

Barnen, friskolan och kommunen. Planeringsanslag
Maria Sundkvist (25 000 kr)

Vid sammanträdet den 24 november beslutade styrelsen att utlysa forskningsmedel på ca

1 miljon kronor för år 2001–2002. Sista ansökningsdag är satt till den 15 mars 2001.

Delfinansiering av tjänster
Genom avtal om finansiering av tjänster inleddes två samarbetsprojekt vid årsskiftet

1997/1998 och som pågår under fyra år. Ett av avtalen är med avdelningen för industriell

miljöteknik (vid Institutionen för fysik och mätteknik, IFM) kring kommunalt miljöarbete

och ett annat med Institutionen för pedagogik och psykologi (IPP) (numera Institutionen

för beteendevetenskap IBV) kring läs- och skrivsvårigheter. Till detta kommer ett

samarbete med Ekonomiska institutionen (EKI) om en kontaktperson. Detta avtal löper

på ett år i taget.

Under 1999 beslutades om inrättande av tjänst som FoU-koordinator inom

utbildningsområdet. Tjänsten tillsattes under året. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för

tjänsten är att stärka och fördjupa samarbetet mellan universitetet, skolhuvudmännen,

skolor, andra utbildningsanordnare samt arbetslivet avseende lärarutbildning, forskning,

kompetensförsörjning och skolutveckling. Tjänsten samfinansieras mellan filosofiska

fakulteten och CKS.

Kommunalt miljöarbete

Centrum för kommunstrategiska studier finansierade under året delar av en lektorstjänst

och delar av en doktorandtjänst vid avdelningen för Industriell miljöteknik, IFM. Lektors-

tjänsten har innehafts av Olof Hjelm och doktorandtjänsten av Sara Emilsson. På separat

plats i verksamhetsberättelsen beskrivs även projekt där övriga finansiärer (enskilda

kommuner och de Lokala investeringsprogrammen) står för den huvudsakliga

finansieringen.

Kommunal miljöledning

Huvuddelen av årets verksamhet har bedrivits inom området kommunal miljöledning där

en doktorandtjänst har inrättats. Den övergripande frågan vi undersöker är om införandet

av (standardiserade) miljöledningssystem i kommunala organisationer leder till ett

effektivare miljöarbete och minskad negativ miljöpåverkan. För att få en första och över-

gripande bild av miljöledningsarbetet i Sveriges kommuner togs en enkät fram som

skickades till samtliga svenska kommuner. Denna enkät baserades på de erfarenheter vi
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fått från en tidigare genomförd förstudie. Drygt 80 % av kommunerna valde att besvara

enkäten och analysarbetet pågår för närvarande.

Dessutom genomfördes ett projekt kallat ”Miljöutredning av kommunal verksamhet”

(MKV) tillsammans med Ångpanneföreningen. Fyra kommuner (Finspång, Motala,

Mjölby och Åtvidaberg) deltog. Projektet drevs i seminarieform och hade som mål att

kommunerna skulle genomföra en eller flera miljöutredningar på sin egen verksamhet.

Genom att använda mallar som togs fram i projektet fick kommunerna hjälp med att finna

relevanta områden för det framtida arbetet med att minska den egna organisationens

miljöpåverkan. Dessutom diskuterades hur ett framtida arbete med kommunala

miljöledningssystem skulle kunna organiseras. Vid utgången av 2000 var tre kommuner i

stort klara med utredningarna. Projektet kommer att avslutas under vårvintern 2001.

De lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet

Ett flertal kommuner i Östergötland har erhållit medel från Miljödepartementet för så

kallade Lokala investeringsprogram (LIP). Avdelningen deltar som utvärderare i de

Lokala investeringsprogrammen för Linköping och Mjölby. För Linköpings del innebär

åtagandet att en utvärdering av hela programmet ska göras samt att universitetet ska bidra

med utredningshjälp i delprojekt som behöver särskilt stöd. Arbetet sker löpande under

hela programmet (t.o.m. våren 2002). I Mjölby är inriktningen något annorlunda då

utvärderingen ska fokusera kring effekter av investeringsprogrammet. Under 2000 har

förarbete skett i form av att frågeställningarna har utvecklats och förankrats hos

kommunen. Under 2001 planeras ett antal undersökningar där dessa kringeffekter skall

identifieras och om möjligt kvantifieras. Viss rådgivande verksamhet har också bedrivits

inför Kinda kommuns ansökan hösten 2000.

Deltagande i seminarier m.m.

Doktorandprojektet angående kommunala miljöledningssystem presenterades på en

Workshop ”The 2000 Eco-management and Auditing Conference and Reserach

Workshop on Corporate Environmental Management” vid University of Manchester, UK,

29–30 juni. Dessutom besöktes Helsinki Symposium on Industrial Ecology and Material

Flows, Helsingfors, Finland, den 30 augusti–3 september och Euro Environment 2000,

Aalborg, Danmark, den 19 oktober.

Samarbete kring läs- och skrivsvårigheter

Samarbete kring läs- och skrivsvårigheter sker tillsammans med Institutionen för

pedagogik och psykologi (numera Institutionen för beteendevetenskap, IBV) genom ”Eve

Malmqvist Institute for Reading” (EMIR).

Verksamheten utgör en nationell och regional utvecklingsresurs inom det läs-

pedagogiska området. Verksamheten har under året finansierats av CKS, Skolverket,

Dyslexistiftelsen samt genom EU-medel.

Inom ramen för projekten ”International Adult Literacy” och ”Euroliteracy” har

analyser av läs- och skrivproblem bland invandrare slutförts och rapporterats i EMIR:s

rapportserie. EMIR förfogar över ett omfattande datamaterial som samlades in 1998 inom

de nämnda projekten.

Inom ramen för en specialpedagogisk magisterutbildning har under år 2000 fyrtio

studerande på C- och D-nivå genomfört kurser och skrivit examensarbeten med inriktning

mot läs- och skrivsvårigheter och tal- och språkstörningar. Elva magisteruppsatser har

skrivits och ventilerats under 2000. Utbildningen vänder sig bl.a. till lärare, fritids-

pedagoger och socialarbetare med yrkeserfarenhet och projektarbete sker i respektive
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miljöer. Dessa studerande tillför regionen eftertraktad specialistkompetens för skola och

förskola.

EMIR har under år 2000 också spelat en aktiv roll i ett nätverk kring forskning om läs-

och skrivsvårigheter med sekretariatet förlagt till Linköpings universitet. Vidare har

EMIR under året arbetat vidare med idén om ett svenskt ”consensusprojekt” kring bästa

läspedagogik för att undvika läs- och skrivsvårigheter. EMIR kommer förhoppningsvis att

fungera som sekretariatsresurs i ett av Skolverket initierat projekt med denna inriktning

från och med hösten 2001. EMIR har också initierat ett nätverk för lärare i svenska som

andraspråk i regionen.

EMIR har också medverkat i flera nationella och internationella konferenser kring

läsning och läs- och skrivproblem genom flera evenemang inom ”Läsrörelsen”, ”Dyslexi-

stiftelsen” och ”Dyslexinätverket”, en nationell konferens för lärare i svenska som

andraspråk, seminarier på Skolverket, projektpresentationer vid kongressen International

Dyslexia Association i Washington hösten 2000, samt en studieresa till läspedagogiska

forskningscentra i USA och Canada sommaren 2000.

Under året har en seminarieserie (2–3 möten/termin) kring läsforskning och läs-

pedagogik genomförts för lärare och andra intresserade. Under året har rektorer och

tjänstemän från kommuner i Östergötland och Sörmland varit inbjudna till en informa-

tionsdag kring specialpedagogiska magisterprogrammet och EMIR:s verksamhet.

Till verksamheten finns en referensgrupp med representation för kommunerna genom

Bo Johansson, Vadstena; Kerstin Mohall, Östsam samt Björn Eklund, CKS (från april

månad ersatt av Eva Marie Rigné).

Samarbete med Ekonomiska institutionen

Vid ekonomiska institutionen (EKI) vid Linköpings universitet har ett forsknings- och

utvecklingsprogram etablerats sedan sommaren 1998. Programmet kallas ”Förändrings-

arbete i offentliga organisationer”. Inom programmet riktas intresset mot förändrings-

arbete i ett speciellt sammanhang, nämligen offentliga organisationer i bemärkelsen

politiskt styrda organisationer med samhällsorienterad verksamhet.

Programmet är huvudsakligen inriktat på lokala och regionala offentliga organisa-

tioner, eftersom den politiska styrningen i hög grad är närvarande där.

Forskningsintresset är alltså inriktat mot strategiska förändringar och de sammanhang

där de sker. Det är följaktligen kombinationen av förändringsfrågor och deras kontext

som utgör programmets grundidé. Forskningsprogrammet syftar till kunskapsutveckling

inom detta fält.

Programmet leds av Peter Gustavsson och Leif Jonsson. I programmet har insatserna

under år 2000 framför allt varit inriktade på två projekt. Det ena handlar om det lednings-

arbete som utförs av kommundirektörer och kommunchefer och hur det arbetet kan

utvecklas. Det andra projektet handlar om att följa Östsams utveckling, dvs det nya

regionala samhälleliga samverkansorgan som håller på att etableras i Östergötland.

Projekten beskrivs närmare nedan.

Kommunchefsprojektet

Under hösten 1998 initierades med hjälp av CKS kansli ett samarbete mellan Östgöta-

kommunerna och EKI vad gäller kommunchefers situation som chefer. Samarbetet har

haft två syften. Det ena har inneburit att utveckla kunskap om vad det innebär att arbeta

som kommunchef. Det andra syftet har bestått i att medverka till utveckling för aktuella

kommunchefer i de kommuner som har medverkat i samarbetet.
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Samarbetet har under 1999 och 2000 haft formen av ett utvecklingsprogram i vilket

kunskap om kommunchefers situation har utvecklats tillsammans mellan medverkande

kommunchefer. I detta program har elva Östgötakommuner och en kommun från vardera

Södermanland och Småland medverkat under 1999 och första halvan av 2000. Från och

med hösten 2000 har tre kommuner tillkommit: Vimmerby, Västervik och Flen. Utöver

östgötakommunerna deltar sedan tidigare två kommuner från angränsande län, nämligen

Katrineholm och Tranås.

Utvecklingsprogrammet genomförs i regi av CLU (Centrum för ledarutveckling) inom

EKI. Programmet, som finansieras genom deltagaravgifter, startade i mars 1999 och har i

en första omgång pågått till och med maj 2000. Programmet utvärderades under för-

sommaren 2000. Därvid konstaterades att programmet har medverkat till individuell

utveckling hos kommuncheferna liksom till utveckling av deras chefsfunktioner. Med

programmets hjälp har kunskap också kunnat utvecklas om kommunchefernas situation

som chefer. Detta kommer att dokumenteras under våren 2001. Den forskningsmässiga

delen av arbetet har finansierats av CKS.

Programmet har under hösten 2000 fortsatt i en något annorlunda skepnad. Överens-

kommelse har gjorts mellan kommuncheferna och EKI (CLU) om fortsatt samarbete

under 2000 och 2001. Nya kommunchefer har tillkommit. Intresset har fokuserats till

speciella ämnen och frågor relaterade till kommunchefernas chefssituationer. Ett första

ämne som har behandlats under hösten 2000 avser demokratiutvecklingen inom

kommunerna och vilken inverkan detta har på kommunchefernas situationer som chefer.

Ett annat ämne som kommer att uppmärksammas är regionaliseringsprocesser och hur de

leds. Detta kommer att ske i samverkan med de i programmet medverkande kommunerna,

men också utgående från det andra projektet som EKI arbetar med, nämligen en studie av

Östsam.

Östsam som förändringsprocess

Under hösten 1998 påbörjades ett samarbete mellan Östsams ledning, CKS och EKI som

handlar om att uppmärksamma framväxten av det nya regionala samverkansorganet

Östsam. Tanken var och är fortfarande att uppmärksamma själva förändringsprocessen i

syfte att dels utveckla kunskap i allmänna termer om denna typ av förändring, dels att

stödja aktörerna i Östsam med hjälp av sådan kunskap.

I början av 1999 genomfördes en förstudie i syfte att närmare klargöra vad som skulle

kunna ingå i ett långsiktigt samarbete. I förstudien sammanfattades också den utveck-

lingsprocess som Östsam hade genomgått fram till denna tidpunkt. Förstudien beställdes

av Östsam. Under slutet av 1999 genomfördes ytterligare en CKS-finansierad studie av

Östsams utveckling i samband med övergång från en tillfällig projektorganisation till den

form (ideell förening) som formellt bildades i september 1999. Denna studie avrapporte-

rades i maj 2000.

Övrigt

Utifrån samarbetet rörande kunskapsbildning om kommunchefers chefskap har ett

intresse utvecklats under år 2000 för att genomföra ett motsvarande samarbete avseende

kommunstyrelseordförandes ledningssituation. Flera kommuner har uttryckt detta

intresse. Diskussioner har därför ägt rum med ledande företrädare för kommuner i första

hand i Östergötland, men även i Småland och Södermanland. Ett sådant program planeras

starta under mars 2001 och pågå under resten av året.



10

Diskussioner har också förts med företrädare för kommuner om att tillsammans med

EKI driva ett program inom ekonomistyrningsområdet. Även här är tanken att utveckla

kunskap i samarbete.

Under året har också diskussioner förts om att medverka till att kommuner utanför

Östergötland medverkar i aktiviteter som drivs av EKI i samarbete med CKS. Detta har

skett via det pågående kommunchefsprojektet och i samband med start av det ovan

nämnda projektet för kommunstyrelseordföranden. Sådana diskussioner har också förts

vid seminarier anordnade av CKS och i direkta kontakter med olika kommuner.

Arbete med skola och utbildningsfrågor

Statsmakterna har tidigare givit universiteten uppdraget att utforma regionala peda-

gogiska utvecklingscentra / motsvarande. Linköpings universitet har utformat detta på så

vis att ansvaret för kontaktverksamhet mellan universitetets lärarutbildning, forskning och

skola/utbildning i vidare mening förläggs till CKS, genom inrättandet av en befattning

som FoU-koordinator. Denna fungerar som ”mäklare” mellan universitetet och fältet.

Utformningen av uppdraget har formulerats gemensamt av universitetet och kommunerna

i regionen, och finns i en ”verksamhetsidé” för samverkan mellan Linköpings universitet

och regionens kommuner inom skolområdet.

FoU-koordinatorn tillträdde sin anställning i april 2000. Arbetet under året har sedan

huvudsakligen inriktats på kontaktskapande aktiviteter internt och externt. Bland dessa

kan nämnas några som framstår som strategiskt viktiga utifrån verksamhetsidén,

nämligen förstärkning av kontakter med statliga aktörer inom utbildningsområdet, i form

av Skolverket och Länsarbetsnämnden. Regelbundna kontakter har också upptagits

regionalt med Östsam, i syfte att samordna befintliga nätverk.

Centrum för skolutveckling (CSU) lades ned vid halvårsskiftet och enligt beslut

övergår vissa av dess uppgifter till CKS. Som ett led i detta deltog CKS i den årliga

konferens för regionala utvecklingscentra som anordnas, i år i kombination med ett

studiebesök på Drumcondra Education Centre, Dublin, Irland, i september. Temat för

konferensen var den nya lärarutbildningen i relation till de regionala utvecklingscentras

uppgifter.

En uppgift har bestått i att göra tillgången på specialpedagogisk utbildning vid

Linköpings universitet och kompetensutveckling inom detta område mer känt för

skolhuvudmännen. CKS arrangerade därför i samverkan med EMIR och Skolverket en

temadag då den specialpedagogiska utbildningen på magisternivå presenterades och

yrkesverksamma i kommunerna som genomgått utbildningen presenterade sitt arbete.

Målgruppen för temadagen var förvaltningspersonal och skolledare. Arbetet fortsätter

genom att CKS och IBV gemensamt bygger upp en allmänt tillgänglig databas över

specialpedagogisk kompetens i Östergötland, med ingångar från respektive institutions

hemsida.

Två stora skolutvecklingssatsningar från statens sida har initierats under året. Skol-

verket har tillförts utökade resurser för att stödja skolutveckling, och ett partssammansatt

projekt för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats har startat (”Attraktiv skola”-

projektet). Båda kräver för ett lyckat genomförande samverkan mellan skolhuvudmän och

universitet. CKS har anordnat möten för och med kommun- och universitetsföreträdare

för att diskutera utformningen av samverkan, liksom konkret arbetat med utformningen

av universitetets del i arbetet.

Vidare har Skolverkets uppdrag under hösten fått en ny inriktning, vilket gör det

troligt att myndigheten i ökande utsträckning kommer att styra utvecklingsanslag via
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exempelvis institutioner till skolhuvudmän. Detta kräver beredskap för mer samverkan

mellan myndigheten och universitetet. CKS anordnade i december en informationsdag

kring detta och kommer att fortsätta vara forum för utbytet i denna fråga.

CKS har också regelbundet tagit del av Östsams arbete kring det nätverksarbete

gällande vuxenutbildningen som finns i länet, liksom gymnasieskolan. Slutligen har CKS

fått filosofiska fakultetens uppdrag att stå för en översyn och uppdatering av information

kring skol- och utbildningsforskning. Arbetet med detta har inletts.

Samplanerade projekt

Forskningsprojekt
Socialbidragsprojektet

Undersökningen ”Socialbidraget som en problematisk rättighet. Om reglering av rätten

till socialbidrag under åren 1982 till 1998” fortsatte under år 2000. Projektet har ut-

vecklats och finansierats i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner där

respektive socialnämnder engagerat sig. Projektet, som är ett doktorandprojekt, genom-

förs av Håkan Johansson i samarbete med Socialhögskolan i Lund. Han avslutade under

första kvartalet sitt arbete vid CKS. Därefter har avhandlingsarbetet gått in i sin slutfas

och slutseminarium genomfördes i juni vid Socialhögskolan i Lund.

Kommunerna och massmedia

Projektet syftar till att belysa kommunernas relationer till massmedia samt bidraga till

teoriutvecklingen inom området politisk kommunikation. Projektet har initierats av

FD Geoffrey Gooch och bedrivs tillsammans med Margareta Bure på CKS kansli. De

kommuner som medverkar i studien är Linköping och Motala.

Utvecklingsprojekt

Projekt Gothia

Projekt Gothia har under en femårsperiod arbetat med kvalitetsutveckling inom social-

tjänsten. Projektet har finansierats av Socialstyrelsen och drivits i samverkan mellan

CKS, Östergötlands Kommunförbund och Östsam samt Östgötakommunerna.

Enligt de ursprungliga planerna skulle projektet ha avslutats vid 1998 års utgång men

en utvärdering visade på ett behov av en fortsättning. Erfarenheter från projektets första

tre år underströk betydelsen av politikers och chefers kunskap om och engagemang för

kvalitetsarbete för att arbetet skall nå långsiktiga och bestående effekter. Socialstyrelsen

beviljade därför ytterligare projektmedel till och med år 2000.

Projektets andra del har haft som övergripande syfte att etablera en kvalitets- och

utvärderingskultur för kommunal verksamhet i Östergötland. Ett hundratal personer har

under de senaste två åren varit direkt involverade i projektet som organiserats i skilda

nätverk. Föreläsningar, utbildningar, erfarenhetsutbyte har ingått liksom ett åtagande där

var och en på hemmaplan skulle genomföra ett eget kvalitetsprojekt. För att få genomslag

på ledningsnivå har Gothia därför erbjudit stöd till såväl kommunstyrelser och

socialnämnder som verksamhetschefer.

Projektet har genomförts i följande nätverk:



12

Nätverk för enhetschefer

I nätverket har deltagit 24 personer representerande verksamheter som barnomsorg,

individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. Denna grupp har hållits

samman under hela femårsperioden.

Nätverk för social- och äldreomsorgschefer

Nätverket har haft tio sammankomster under år 2000 med föreläsningar och

erfarenhetsutbyte och omfattar 15 deltagare från 12 kommuner.

Nätverk för chefer inom individ- och familjeomsorgens verksamhet

I nätverket har deltagit 24 personer med representation från alla kommuner. Under år

2000 har elva sammankomster med föreläsningar och erfarenhetsutbyte ägt rum.

Nätverk för ordförande i social- och omsorgsnämnder

Tio deltagare från nio kommuner har under året haft elva sammankomster.

Utanför nätverkens ram har ytterligare aktiviteter genomförts:

Kvalitet och förändring, en 40-poängsutbildning

Kursen har slutförts under år 2000. Syftet har varit att öka kommunernas kompetens i att

bedriva kvalitets-, utvecklings- och förändringsarbete. CKS initierade utbildningen som

genomförts i samverkan med Avdelningen för sociologi (som nu ingår i Institutionen för

beteendevetenskap IBV, tidigare Tema), Avdelningen för kvalitetsteknik vid Institutionen

för fysik och mätteknik samt Östergötlands Kommunförbund, senare Östsam.

I den avslutande delkursen som genomfördes under våren år 2000 ingick ett projekt-

arbete motsvarande 20 poäng. Antalet kursdeltagare var 24 och ca hälften av länets

kommuner har varit representerade.

Kommunledningar

Några kommunledningar har aktivt påbörjat en systematisering av sitt kvalitetsarbete

både strategiskt för hela kommunen men också för den inre kvaliteten i kommun-

ledningen. Samarbete har under året förekommit med Kinda, Ödeshög, Boxholm,

Åtvidaberg, Motala, Valdemarsvik och Söderköping.

Kvalitetssäkring

Hälso- och sjukvårdslagen ställer stora krav på kvalitetssäkring, liksom rutiner för rätts-

säkerhet inom främst individ- och familjeomsorgen. ISO-systemet har prövats som

kvalitetssäkringssystem inom äldreomsorgen i Åtvidabergs kommun. Erfarenheterna har

dokumenterats och kommer att redovisas i projekt Gothias slutrapport.

Övrigt

Samtliga delprojekt som genomförts i Gothia kommer att sammanställas i en slutrapport.

En utvärdering av projekt Gothia kommer också att göras från CKS under våren 2001.

Önskemål har framkommit om fortsatt stöd. Under perioden 2001–2003 kommer

därför ett samarbete att ske mellan tio eller elva av länets kommunledningar samt CKS

och Östsam.
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Motala – Framtidutsikt 2010

Framtidsarbetet är en del av projektet DaMoFu (Daugavpils Motala Future) som genom-

förs i samarbete med och med stöd från Europeiska unionen (Art 10. SWEBALTCOP).

CKS engagemang har fortsatt under året. Insatsen har främst bestått i att genomföra

undersökningen Ungdomar om Motala och framtiden – tankar kring bostadsort,
utbildning och samhällsengagemang. Studien har genomförts av FK Margareta Bure

(CKS Arbetsnotat nr 18). Medverkan har även skett vid seminarier och möten med

kommunen. Ett inslag har även varit ovannämnda projekt Kommunerna och massmedia.

Utvärderingsprojekt
Marielundsprojektet

CKS har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att följa och utvärdera ett fyraårigt

förnyelseprojekt i bostadsområdet Marielund. Projektet är ett led i regeringens satsningar

på förnyelsearbete i ”utsatta bostadsområden”, och finansieras till lika delar av

kommunen och staten. Under 1998 överlämnades en första rapport (Marielundsprojektet i
Norrköping: Inledningsfasen januari – juni 1998, CKS Arbetsnotat 7). Den belyser

projektets första fas och fokuserar på hur kommunen har formulerat sina mål, hur

projektet tagit form under det första halvåret och hur olika aktörer uppfattar projektet och

de uppsatta målen. FK Margareta Bure genomförde utvärderingen under 1998.

Arbetet har under 1999 och 2000 fortsatt med dokumentation av pågående aktiviteter.

Förnyelseprojektet bedrivs enligt regeringens riktlinjer med ett underifrånperspektiv, och

genomförandet beror i hög grad av de boendes initiativ och engagemang. Arbetet i det

lokala ”husrådet” i Marielund följs därför genom deltagande observationer och intervjuer.

Förnyelsearbetet innebär inte bara en utveckling av området, utan även en utveckling av

processen själv, över tiden. En rapport (Marielundsprojektet i Norrköping:
Utvärderingsrapport, juli 1998 – november 2000, CKS Arbetsnotat 20) som beskriver

och analyserar projektet fram till senhösten 2000 överlämnas till Norrköpings kommun

vid årsskiftet. FK Eva Lindblad har följt projektet sedan mars 1999.

Trozellihuset

Detta är ett utvärderingsuppdrag för Norrköpings kommun, att ”undersöka hur skilda

projekt nyttjar en gemensam lokal”. Sedan hösten 1996 är huset hemvist för kortare eller

längre projekt riktade till arbetslösa. De olika projekten har sina respektive huvudmän,

men finansieras alla till stor del genom Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden och

Norrköpings kommun. Förutsättningarna för att samordna verksamhet och gemensamt

använda husets resurser diskuteras i rapporten Utvärdering av Trozellihuset – flera
arbetsmarknadsprojekt under samma tak (Eva Lindblad, CKS Arbetsnotat 17).

Komjobb

Detta är ännu ett utvärderingsuppdrag initierat av Norrköpings kommun, som 1999

inledde ett arbetsmarknadsprojekt riktat till långtidsarbetslösa över 45 års ålder.

Individernas försörjning förändras därmed från försörjningsstöd (socialbidrag) till lön

genom en tidsbegränsad anställning. Verksamhetsidé och förutsättningar beskrivs, och ett

urval av de anställda intervjuas vid två tillfällen. Utvärderingen inriktas på de kvalitativa

förändringar som sker för dessa personer, från anställningens början till efter en längre

tids arbete. Studien genomförs av Eva Lindblad.
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Lärcentrum i Motala

Motala kommun gav Centrum för kommunstrategiska studier i uppdrag att under våren

2000 utföra en kartläggningsstudie av den kommunala verksamheten vid Lärcentrum i

Motala. Lärcentrum är ett kommunägt hus där kommunen har samlokaliserat Kunskaps-

lyftet med några av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samlokaliseringen i

Lärcentrum ses som ett medel för kommunen att utveckla samverkan med Arbets-

förmedlingen när det gäller insatser för arbetslösa. Samverkan förekommer också med

andra aktörer till exempel Försäkringskassan. Verksamheten i Lärcentrum består av olika

projekt som drivs självständigt. Kartläggningen är genomförd av FK Siw Larsson. Den

finns redovisad i CKS Arbetsnotat 19, november 2000.

Utvärdering av Östsam

Diskussioner om utvärdering av Östsam inleddes redan under 1998. Några seminarier

genomfördes och en förstudie inleddes under 1999 av docent Peter Gustavsson och

FL Leif Jonsson vid Ekonomiska institutionen (se ovan). Samtidigt har FD Nils-Eric

Hallström i anslutning till sin demokratistudie genomfört en attitydundersökning bland

fullmäktigeledamöter i länet kring Östsam. Inom ämnet statsvetenskap har tre uppsatser

behandlat frågor kring Östsam. Efter det att ny direktör tillträtt har under hösten

diskussionerna åter tagit fart kring hur en mer omfattande utvärdering av Östsam skall

utformas.

Nätverket för utvärdering av Kunskapslyftet

Nätverksarbetet koordineras från Institutionen för beteendevetenskap och doktoranderna

Liselott Assarsson och Katarina Sipos-Zackrisson har övertagit samordnaruppgiften. I

nätverket ingår kommunerna Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Linköping, Norr-

köping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Nätverket fokuserar

utveckling och utvärdering av Kunskapslyftet samt vad som kommer att ske när staten nu

avvecklar sin femåriga satsning på Kunskapslyftet. Under år 2000 har regelbundna

nätverksträffar genomförts, med varierande innehåll. Vid flera tillfällen har dessa lagts i

anslutning till föreläsningar, ibland med externa föreläsare. Dessutom har nätverket

genomfört ett internat. Arbetet med att lyfta fram den kommunala vuxenutbildningens

roll i regionen har fortskridit. Arbetet finansieras gemensamt av de ingående

kommunerna.

Publikationer
CKS egen publicering av arbeten sker i två serier, Rapporter och CKS Arbetsnotat. De

forskningsprojekt som får medel från CKS publicerar vanligen sina resultat i institu-

tionernas egna rapportserier, böcker och vetenskapliga artiklar. Under året har sju

Arbetsnotat getts ut.

CKS Kvartalsbrev distribueras till kommunerna och andra intresserade. Fyra nummer

har producerats under året.

CKS Arbetsnotat

14 Incubating a Science Park: The Origins of Berzelius Science Park and Medical Industrial

Cluster Development in Linköping, Sweden

Jonathan M. Feldman (Januari 2000)

15 Verksamhetsberättelse 1999. Centrum för kommunstrategiska studier

(Februari 2000)
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16 Övergång från gymnasieskola till högskola.

Samtal med politiker, lärare och studievägledare om hur situationen i Östergötland ser ut.

Siw Larsson (Februari 2000)

17 Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under samma tak

Eva Lindblad (Mars 2000)

18 Ungdomar om Motala och framtiden

– tankar kring bostadsort, utbildning och samhällsengagemang

Margareta Bure (September 2000)

19 Samverkan och samlokalisering av arbetsmarknadsåtgärder

– en kartläggning och beskrivning av verksamheten vid Lärcentrum i Motala våren 2000

Siw Larsson (November 2000)

20 Marielundsprojektet i Norrköping. Utvärderingsrapport, juli 1998 – november 2000

Eva Lindblad (December 2000)

Ett antal pågående och avslutade projekt har avrapporterats i form av artiklar och upp-

satser med mera. Samarbetsprojektet ”Kommunalt miljöarbete” har bland annat gett ut

följande:

Kommunala miljöledningssystem – en förstudie

Sara Emilsson & Olof Hjelm. Rapport 2000:1. Industriell miljöteknik, Institutionen för fysik

och mätteknik, Linköpings universitet.

Flow-oriented studies for environmental management by local authorities

– experiences from a regional substance flow analysis

Annica Lindqvist-Östblom. LiU-Tek-Lic 2000:21. Industriell miljöteknik, Institutionen för

fysik och mätteknik, Linköpings universitet. (Licenciatavhandling)

Ann-Christin Cederborgs forskningsprojekt kring utredningsarbete rörande barn som

blivit utsatta för sexuella övergrepp har utöver vetenskapliga artiklar resulterat i en bok:

Barnintervjuer: vägledning vid utredningsarbete

Ann-Christin Cederborg. Liber, Stockholm, 2000.

Björn Horgby och Kent Waltersson arrangerade en konferens och har därefter överlämnat

rapporten Kommunal demokrati: En fråga om ledarskap och/eller medborgerligt
inflytande (Institutionen för Tema, Enheten för historia, Linköpings universitet, nr 9).

World Wide Web

För att ta del av CKS verksamhet och pågående arbete kan man söka uppgifter på hem-

sidan <www.tema.liu.se/CKS/>. Erik Sandström har även i år varit vår webmaster. Hem-

sidan besöks varje vecka av cirka 50 personer.

Seminarieverksamhet
Den 18 januari genomfördes ett skolpolitiskt seminarium med företrädare för universitetet

samt Åtvidabergs kommun.

Den 15 februari genomfördes ett seminarium med företrädare för Tema Barn samt

inbjudna företrädare för skolhälsovården i Linköping och Norrköping kring

”Diagnostisering i skolans vardagspraktik”.

Den 6 mars inbjöds politiker och tjänstemän med ansvar för planerings-, miljö- och

samhällsbyggnadsfrågor till ett seminarium, ca 25 deltagare, om ”Planeringsprocessen
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och medborgerligt inflytande i arbetet för hållbar utveckling”. Seminarieledare var

professor Abdul Khakee.

Den 30 mars arrangerades ett seminarium om ”Småföretagandets kultur: det saknade

sammanhanget”. Seminarieledare var professor Anders Hjort af Ornäs och redaktör

TiiaRiitta Granfelt. Seminariet inleddes med en presentation om forskning kring små-

företagande och därefter följde en diskussion om en studie som skall genomföras i två

östgötakommuner kring småföretagande och lokal kultur.

Den 30 mars medverkade CKS ordförande samt föreståndaren vid en FRN konferens i

Stockholm under rubriken ”På väg mot ett nationellt innovationssystem för offentlig

verksamhet”. Framväxten av ett regionalt FoU-samarbete i Östergötland redovisas.

Konferensen hade lockat ca 100 deltagare från främst universitet och högskolor.

Den 7 juni genomfördes ett seminarium i Motala inom projektet ”Framtidsutsikt

Motala 2010”. Underlag till seminariet var Margareta Bures material i studien

”Motalaungdomar om framtiden i Motala”.

Den 16 juni genomförde CKS en temaredovisning av sin verksamhet för styrelsen för

Östergötlands kommunförbund.

Den 31 augusti hade CKS inbjudit representanter från ett antal statliga verk för att

informera om sin verksamhet samt diskutera eventuellt framtida samarbete.

Den 7–8 september genomfördes ett 15-tal workshops kring kvalitets- och föränd-

ringsarbete. Seminariet var ett sista moment i en 40-poängsutbildning i kvalitetsarbete

som ett drygt 20-tal medarbetare i Östgötakommunerna genomgått under tre terminer.

Den 12 september medverkade Björn Eklund vid ett seminarium om ”Samspel mellan

forskning och kommunal verksamhet” arrangerat av Linköpings kommun.

Den 28 september besöktes CKS av sex personer som antagits till Linköpings

kommuns traineeprogram. CKS informerade om sin verksamhet.

Den 11 oktober hade CKS inbjudit 13 kommuner i angränsande län till en

informationsträff. Representanter från Aneby, Flen, Gotland, Katrineholm, Oskarshamn,

Vimmerby och Vingåker besökte informationsdagen.

Den 20 oktober var CKS medarrangör till en konferens kring ”Kvalitetssystem i

socialtjänsten”. Övriga arrangörer var Socialstyrelsen samt Östsam. Drygt 100 personer

deltog.

Den 10 november inbjöds företrädare för de kommuner som uttryckt intresse för

projektet ”Attraktiv skola”.

Den 16 november inbjöds ca 25 personer verksamma inom regionens forsknings- och

utvecklingsverksamhet till ett informationsmöte. Deltagarna presenterade sina respektive

verksamheter.

Den 16 november arrangerade CKS i samarbete med Institutionen för beteendeveten-

skap (IBV) en informationsdag med ca 25 deltagare, kring universitetets magister-

utbildning i specialpedagogik.

Under hösten har tre informationsmöten för studenterna på pol.mag.-programmet,

samhälls- och kulturanalysprogrammet samt doktoranderna på forskarskolan i

pedagogiskt arbete genomförts.

Uppsatstävling
CKS utlyste under våren en uppsatstävlan dit studenter inbjöds att tävla med uppsatser på

C- och D-nivå samt med examensarbeten. Femton tävlingsbidrag inkom av vilka tre

stycken belönades, nämligen:
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Arbetsförmedlingsnämnderna – stat och kommun i samverkan. En implementerings-
studie genomförd i Östergötland. Uppsatsen är författad av Teresia Berg och belönades

med 3000 kronor.

Strategiskt förändringsarbete i politiskt styrda organisationer. En studie av Motala
kommun. Författare är Marie Brink och Ulf Björck och belönades med 2000 kronor

vardera.

Makten över miljön. En studie om makt, miljö, politiker och tjänstemän på Tekniska
verken i Linköping. Uppsatsen är författad av Ylva Lindén och belönades med 3000

kronor.

Styrelsen motiverade sitt beslut med ”att de tre uppsatserna på ett ambitiöst sätt ut-

reder några kommunalpolitiskt relevanta frågeställningar och där uppsatserna kan tjäna

som värdefulla bidrag till förståelsen av de skilda frågeställningarna.”

Ekonomi
CKS verksamhet finansieras gemensamt av kommunerna i Östergötland och av

Linköpings universitet med ett årligt anslag av 3,5 miljoner kronor respektive 1,0 miljon

kronor. Filosofiska fakulteten medverkar till finansiering av FoU-samordnaren inom

utbildningsområdet med 250 000 kronor och de externa intäkterna uppgick till 342 500

kronor. Kostnaderna under året har varit drygt 4,3 miljoner kronor. Årets resultat visar på

ett överskott på ca 800 000 kronor. Detta är helt hänförligt till att kostnaden för beslutade

projekt inte fullt ut belastat årets budget. Detta framgår av att det egna kapitalet

balanserar på samma nivå som för 1999. Till detta kan läggas att professuren inte varit

besatt under året. Resultat- och balansräkning bilägges.

Övrigt
Under våren 2000 följdes de synpunkter upp som framförts i den särskilda utvärderings-

rapport som tre oberoende utvärderare avlämnat under hösten 1999. Dessa synpunkter har

bl.a. beaktats i den verksamhetsplan som styrelsen fastställt under hösten.

Under första hälften av året besöktes flertalet av länets kommunstyrelser (KS) av

CKS föreståndare tillsammans med kommunsamordnaren inom Östsam, George Mildén.

Under ca två timmar per tillfälle informerades varje KS om CKS verksamhet samt

diskuterades kommunens behov av FoU- stöd.

CKS föreståndare har under året medverkat i uppbyggnaden av Äldrecentrum i

Östergötland och ingår i dess programråd.

Den 27 april informerades universitetets studievägledare om CKS verksamhet.

Under sommaren ingav CKS en skrivelse till Socialstyrelsen där intresse för att

medverka i den fortsatta uppbyggnaden av resurser för socialtjänstens kompetens-

utveckling deklarerades. Skrivelsen bygger bl.a. på de erfarenheter som vunnits genom

Gothia- projektet.

I anslutning till detta deltog föreståndaren i den Nordiska socialchefskonferens som

avhölls i Odense under tema ”Hvorledes løser vi vore behov for arbejdskraft 2010” den

28–31 maj.

I juni gjorde CKS kansli ett studiebesök till vår systerorganisation vid Lunds

universitet, KEFU – Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning.

 Den 31 oktober besökte CKS Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) för att

informera sig om KFB:s verksamhet.
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Under hösten har föreståndaren tillsammans med projektledaren för projekt Gothia

introducerat ett fortsättningsprojekt kring kvalitetsarbete i kommunstyrelsens arbete.

Totalt har åtta kommuner besökts för att arbetet skall komma igång i dessa.

Under året har några pågående projekt presenterats för styrelsen, nämligen:

– Bodil Axelsson: På plats. En studie av lokalhistoriska amatörteaterspel, den 30 maj

– Ingegärd Zetterberg Ankarstrand: Demokratisering och professionalisering av skolan

– motstridiga eller förenliga processer, den 30 maj

– Bo Hedman: Att omsätta förskolans läroplan i lokal praktik, den 14 september

– Jan Lindwall: En ekonomisk utvärdering av beställar– utförarorganisationen, den

14 september

– Leif Jonsson: Utvecklingsprogram inom kommunchefsområdet, den 24 november.

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Linköping den 2 februari 2001

Mats Johansson

Ordförande

Michael Cornell Gunnel Gennebäck

Ronny Hadarzon Sven Lindgren

Bengt Erik Eriksson Annika Rannström

Bengt Sandin Björn Eklund
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Arbetsnotat utgivna av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
1998
1 Ett forskningssymposium. Kommuner och forskning i samverkan.

(Januari 1998)

2 Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning.

En studie av kommunernas insatser mot arbetslösheten i Östergötland.

Nils-Eric Hallström (Januari 1998)

3 Verksamhetsberättelse 1997. Centrum för kommunstrategiska studier.

(Mars 1998)

4 Kultur och ekonomi. Tre studier ur ett kommunekonomiskt perspektiv.

Teresia Berg (Oktober 1998)

5 Regional planering och reginoal utveckling i Östergötland. En studie av länsstyrelsens roll i

länets utveckling mot bakgrund av 1968–1976 års regionplanering.

Hans Lönegren (April 1998)

6 Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska data.

Ulf Sandström & Olle Persson (Oktober 1998)

7 Marielundsprojektet i Norrköping. Inledningsfasen januari – juni 1998.

Margareta Bure (Oktober 1998)

8 Frivilligcentralen i Norrköping. En utvärdering.

Margareta Bure & Maria Melin (November 1998)

1999
9 Regioner och försökslän

– en översikt över pågående forskning och kunskapsbyggande

Johan Mörck (Februari 1999)

10 Verksamhetsberättelse 1998. Centrum för kommunstrategiska studier.

(Mars 1999)

11 Uppföljning av projekt finansierade av Östsvenska kommunforskningsrådet (KFR)

och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Jan Andersson (April 1999)

12 Arbete eller bidrag.

En attitydundersökning bland arbetslösa i åldersgruppen 20–24 år.

Nils-Eric Hallström (Augusti 1999)

13 Bilden av Motala – en attitydundersökning

Maria Melin (September 1999)

2000
14 Incubating a Science Park: The Origins of Berzelius Science Park

and Medical Industrial Cluster Development in Linköping, Sweden.

Jonathan M. Feldman (Januari 2000)

15 Verksamhetsberättelse 1999. Centrum för kommunstrategiska studier.

(februari 2000)

16 Övergång från gymnasieskola till högskola.

Samtal med politiker, lärare och studievägledare om hur situationen i

Östergötland ser ut.

Siw Larsson (februari 2000)

17 Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under samma tak

Eva Lindblad (mars 2000)

18 Ungdomar om Motala och framtiden – tankar kring bostadsort, utbildning och

samhällsengagemang

Margareta Bure (September 2000)

19 Samverkan och samlokalisering av arbetsmarknadsåtgärder

– en kartläggning och beskrivning av verksamheten vid Lärcentrum i Motala våren 2000

Siw Larsson (November 2000)

20 Marielundsprojektet i Norrköping. Utvärderingsrapport, juli 1998-november 2000

Eva Lindblad (December 2000)
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Rapporter utgivna av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

1997

1 Arbetslöshet, sysselsättning, försörjning

En studie av kommunernas insatser mot arbetslösheten i Östergötland

Nils-Eric Hallström

1998
1 Vadstenamodellen – utveckling eller tidsfenomen?

En studie av arbetet med en modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling i nio kommuner

Lars-Åke Gustafson

2 Arbete eller bidrag

En attitydundersökning bland arbetslösa ungdomar och ledande kommunpolitiker

Nils-Eric Hallström

3 Planering och utvärdering – två oskiljaktiga begrepp

En uppsats kring sambandet mellan planering och utvärdering

Abdul Khakee

1999
1 Utvärdering i kommunerna

En handbok: Hur man gör och Hur man tänker

Glenn Hultman och Björn Eklund

2 Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning

En förstudie

Siw Larsson

3 Småföretagandets kultur: det saknade sammanhanget

TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs

4 Scenarier för handlingsberedskap och hållbar utveckling

Abdul Khakee


