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Verksamhetsberättelse 2001
Linköpings universitet samarbetar sedan början av 1990-talet med kommunerna i Öster-
götland. Våren 1997 ingicks ett 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 utveck-

lingsarbete
– utvecklingen av nya former för kompetensutveckling av 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 styr-
else, vilken under 2001 bestått av följande ledamöter:

Företrädare för Östergötlands kommuner:
Ordinarie ledamöter Ersättare

Mats Johansson (s), ordförande
Ronny Hadarzon (s) Jennifer Myhrén (s)
Iréne Lindén (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, institutionen för
Annika Rannström, institutionen för tillämpad utbildning och forskning
beteendevetenskap Mats Arwidson, rektorskansliet
Bengt Sandin, filosofiska fakulteten Magnus Holmström, ekonomiska

institutionen
Björn Eklund, föreståndare CKS

Centrums kansli leds av en föreståndare, kommunikatör Björn Eklund och som admini-
stratör arbetar Lisbeth Sandstedt. Eva Marie Rigné arbetar som FoU-samordnare för
programområdet utbildning. Projektanställda under hela eller del av året har varit Eva
Lindblad, Siw Larsson och Margareta Bure.

Den 1 oktober tillträdde Tora Friberg tjänsten som professor och vetenskaplig ledare
för CKS.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året: 2 februari, 23 mars,
14 juni, 20 september och 6 december.

I april månad avsade sig Gunnel Gennebäck (s) sitt uppdrag i styrelsen. Hon ersattes
av Iréne Lindén (s). Ronny Hadarzon avsade sig sitt uppdrag per den 6 september. Efter-
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trädare har ej utsetts under året. Vid styrelsens möte den 6 december adjungerades pro-
fessor Tora Friberg till styrelsen.

Under året har ett vetenskapligt råd, bestående av professor Kajsa Ellegård, universi-
tetslektor Anna-Liisa Närvinänen samt professor Toomas Timpka, lämnat stöd till
kansliet och styrelsen.

Verksamhetsplan
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 för 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 grundvalar 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. Denna idé 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 utvärder-
ingen.

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.

I verksamhetsplanen identifierades i huvudsak fyra arbetsformer för verksamheten
nämligen:
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I Projekt genom utlysning av medel. Inkomna ansökningar bedöms av experter och av
kansliet. Utlysningsförfarandet sker årligen eller vartannat år.

II Delfinansiering av tjänster vid universitetet. Målsättningen är att institutionalisera en
verksamhet som avkastat värdefulla resultat. Denna arbetsform inriktas särskilt mot
att stödja yngre forskare.

III 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.

IV Projekt som utförs inom kansliet. Den befintliga kompetensen inom centrumbildning-
en utnyttjas bl a för att bedriva utvärderings- och forskningsprojekt i samverkan med
kommunala beställare. I vissa fall projektanställes personal och knyts till centrumbild-
ningen för att genomföra projekten.

Beviljade forskningsmedel
Under hösten 2000 utlystes forskningsmedel för år 2001. Vid ansökningstidens utgång
hade 16 ansökningar inkommit. Samtliga ansökningar tillställdes styrelsens ledamöter.
Styrelsens kommunrepresentanter valde därefter ut sju ansökningar som prioriterades och
genomgick en vetenskaplig bedömning av ledamöterna i CKS vetenskapliga råd samt av
professor emeritus Göran Graninger.

Under året har följande forskningsprojekt erhållit medel.

Fortsättningsprojekt

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

Vård och omsorg i kommunal regi. En studie om mål, prioriteringar och äldreomsorg
Ingemar Nordin (400 000 kr)

Linköpings universitet som regional motor – undersökning av nyexaminerades val av
bosättningsort- och arbetsort 2000–2001
Reinhold Castensson (172 000 kr).

Nya forskningsprojekt

Informationsbehov och erfarenhetsöverföring för strategiskt miljöarbete i kommuner
Mats Eklund (280 000 kr)

Framgång eller motgång? Hur gick det sedan? En uppföljningsundersökning av
språkförståelsens betydelse i det framtida skolarbetet
Ulla-Britt Persson (168 000 kr)

Kultur som kommunal resurs
Svante Beckman (91 000 kr)

Styrelsen beslutade också att reservera 200 000 kronor till Johan Fornäs för projektet Två
kulturstäder och uppdrog till kansliet att undersöka förutsättningar för samfinansiering
av projektet tillsammans med landstinget samt Norrköpings och Linköpings kommuner.
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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 sam-
arbete 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 utbild-
ningsområdet. Tjänsten tillsattes år 2000. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för tjänsten
är att stärka och fördjupa samarbetet mellan universitetet, skolhuvudmännen, skolor,
andra utbildningsanordnare samt arbetslivet avseende lärarutbildning, forskning, kompe-
tensförsörjning 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.
Lektorstjänsten har innehafts av Olof Hjelm och doktorandtjänsten av Sara Emilsson. På
separat plats i verksamhetsberättelsen beskrivs även projekt där övriga finansiärer (en-
skilda kommuner och de Lokala investeringsprogrammen) står för den huvudsakliga
finansieringen.

Kommunal miljöledning

Även under 2001 har kommunal miljöledning stått i centrum. Under året har arbetet med
en enkätundersökning av svenska kommuners arbete med (standardiserade) miljöled-
ningssystem (MLS) slutförts. Resultatet från denna undersökning resulterade i en rap-
port: Emilsson och Hjelm, Översikt av svenska kommuners arbete med
miljöledningssystem –en nationell enkätundersökning; samt två vetenskapliga artiklar :
Emilsson, S. and Hjelm, O. Mapping EMS initiatives i Swedish Local Authorities – A
National Survey och Emilsson, E. and Hjelm, O. Reasons to implement environmental
management systems in local authorities and the outcome: the Swedish experience. De
viktigaste resultaten från undersökningen var att nära hälften av Sveriges kommuner
arbetar med MLS. Det var främst större kommuner som införde MLS och tekniska verk-
samheter dominerade. Vi fann också att den i näringslivet dominerade standarden ISO
14001 ofta användes som  mall men att kommunerna inte hade för avsikt att låta sina
MLS granskas av tredje part, s.k. certifiering. Kommunerna förväntade sig främst att
miljöledningssystemet skulle leda till en bättre struktur i miljöarbetet, vilket också var
den vanligaste noterade effekten som uppnåtts.

Under våren avslutades ett projekt kallat ”Miljöutredning av kommunal verksamhet”
(MKV) som drivits tillsammans med Ångpanneföreningen under främst 2000. Fyra kom-
muner (Finspång, Motala, Mjölby och Åtvidaberg) deltog. Projektet drevs i seminarie-
form 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 kom-
munerna 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. Erfarenheterna från
MKV-projektet och resultat från den ovan nämnda enkätundersökningen presenterades
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på ett seminarium 9 mars som var öppet även för andra kommuner som inte deltagit i
projektet.

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 Lo-
kala 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 2003). I Mjölby är inriktningen något annorlunda då ut-
värderingen ska fokusera kring effekter av investeringsprogrammet. Arbetet med detta
projekt slutfördes under hösten 2001 och resulterade i rapporten: Hjelm, O och
Johansson, E. Miljörelaterade kringeffekter av det lokala investeringsprogrammet i
Mjölby kommun. I projektet studerades om det lokala investeringsprogrammet hade varit
en motor för miljöarbetet i de organisationer som deltagit i programmet, om spridning av
resultat och metoder hade skett till andra aktörer samt om programmet hade lett till för-
ändringar av attityd och beteende hos de som deltagit eller blivit påverkade av de olika
projekten. Centralt var om förändringar av attityd och beteende lett till att (privat)-
personer börjat agera mer miljövänligt inom andra områden än de som varit i fokus för
programmet. Detta skulle då innebära att miljönyttan av investeringsprogrammet var
större än den direkta påverkan som olika åtgärder har haft. Vi kunde se en viss spridning
av idéer och metoder samt förändrad attityd och beteende. Däremot varierade detta stort
mellan olika projekt inom investeringsprogammet. Vi kunde också konstatera att invest-
eringsprogrammet hade varit en motor för att genomföra de olika miljöinvesteringarna.
Även här varierade betydelsen av investeringsprogrammet mellan de olika projekten.
Viss rådgivande verksamhet har också bedrivits inför andra kommuners ansökningar om
LIP under året.

Deltagande i seminarier m.m.

Resultaten angående kommunala miljöledningssystem presenterades på konferensen
”The 2001 Eco-management and Auditing Conference and Reserach Workshop on
Corporate Environmental Management and Social Accountability” vid Nijmegen School
of Management, Nederländerna, 20–22 juni.

Samarbete kring läs- och skrivsvårigheter

Eve Malmqvist Institut for Reading (EMIR) är en del av den verksamhet, utbildning och
forskning som bedrivs inom Institutionen för beteendevetenskap, IBV. EMIR:s verksam-
het har under år 2001 finansierats av CKS, Skolverket samt genom externa medel.

EMIR har under året ansvarat för och medverkat i fristående kurser på A-nivå vid
universitetet, vilka fokuserat läs- och skrivsvårigheter och kommunikation, tal- och
språkstörningar. Dessa kurser har tillkommit efter samtal mellan universitetet och
kommunerna i regionen, då det stora behovet av specialpedagogisk kompetens har
tydliggjorts. Kurserna har organiserats till uppläggning och innehåll så att de skapar en
grund för att söka vidare utbildning inom det specialpedagogiska magisterprogrammet.
EMIR:s medverkan i det specialpedagogiska magisterprogrammet vid Linköpings
universitet har inneburit ansvar för kurser med fokus på läs- och skrivsvårigheter och
kommunikation, tal- och språksvårigheter.

Våren 2001 startade föreståndaren för EMIR i samverkan med magisterprogrammet i
specialpedagogik ett nätverk för nyutexaminerade magistrar. Magistrarna hade i slutet av
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sin utbildning framfört önskemål om fortsatt kontakt med universitetet och möjligheter
till utbyte av erfarenheter med kollegor. Målet med detta nätverk är dels att arbeta med
fortsatt kompetensutveckling, men också att göra magistrarnas kompetens känd i kom-
muner och på enskilda institutioner och enheter. Målet med nätverket är också att med
hjälp av magistrarna sprida kunskap om programmet och möjligheterna till specialpeda-
gogisk påbyggnadsutbildning vid universitetet. Magistrarna är resurspersoner med stor
kunskap som är viktig att kunna ta del av i kommunernas specialpedagogiska verksamhet
och under våren 2001 skapades möjligheter att på ett enkelt sätt ta direkt kontakt med
magistrarna via CKS:s hemsida, www.tema.liu.se/CKS.

Under verksamhetsåret har EMIR medverkat i utvecklingen av det datoriserade diag-
nosprogrammet KOAS, kartläggning av ordavkodningsstrategier. Under våren 2001 in-
bjöds verksamma lärare att tillsammans med studerande på magisterprogrammet i spe-
cialpedagogik genomgå en kurs, anordnad av EMIR, vilken ledde till behörighet att i
verksamhet använda detta diagnosprogram.

EMIR har vidare under året startat handledning av verksamma lärare vilka undervisar
elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna har genomgått en fristående kurs på A-nivå
under temat Läs- och skrivsvårigheter och handledningen är en fortsättning av dessa stu-
dier med fokus på den egna praktiska verksamheten.

Läs- och skrivsvårigheter i arbetslivet studeras i ett nu pågående forskningsarbete som
har sin grund i det tidigare forskningsprojektet International Adult Literacy Survey,
IALS. Studien fokuserar industriarbetets läs- och skrivkrav och industriarbetarens möte
med samt upplevelser och hantering av dessa krav.

EMIR har informerat om sin verksamhet vid regionala informationsdagar och med-
verkat vid studiedagar och föreläsningar som riktar sig till pedagoger på olika nivåer
inom obligatoriska och frivilliga skolformer. EMIR har också deltagit i en internationell
konferens i Slovenien och där presenterat arbetet med läs- och skrivundervisning i svensk
grundskola.

Den referensgrupp som följer upp och diskuterar EMIR:s verksamhet har sammanträtt
vid två tillfällen under året och består av representanter för såväl kommunerna i regionen
som forskare och lärare vid universitetet.

Samarbete med Ekonomiska institutionen

Sedan 1998 har ett samarbete ägt rum med ekonomiska institutionen (EKI) vid
Linköpings universitet avseende ett forsknings- och utvecklingsprogram som har be-
nämnts ”Förändringsarbete i offentliga organisationer”. I programmet har insatserna
under år 2001 framför allt varit inriktat på fyra projekt. Det ena handlar om kommun-
chefers ledningssituation. Det andra projektet avser det ledningsarbete som utförs av
kommunstyrelseordföranden. Det tredje handlar om att utvärdera den satsning som görs
inom en kommun vad gäller att vitalisera och utveckla kommunfullmäktiges arbets-
former. Det fjärde handlar om Östsams utveckling. 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 av 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 och under 2001 har programmet fortsatt med ytterligare en kommun-
chef.

Vid den kursutvärdering som gjordes under sommaren 2000 konstaterades att
programmet hade medverkat till såväl individuell utveckling av kommunchefer som till
utveckling av deras chefsfunktioner. Den empiriskt orienterade kunskap som utvecklades
om kommunchefers situation publicerades under våren 2001 (CKS Arbetsnotat 22).
Samarbetet med kommuncheferna användes för en doktorsavhandling som publicerades
under maj 20011. Arbete pågår med en bok avseende kommunchefers chefskap. Förhopp-
ningsvis kommer denna att publiceras under 2002. Med hjälp av samarbetet med
kommuncheferna kommer en licentiatavhandling med stor sannolikhet att publiceras
under våren 2002. Denna handlar om kommunchefers tidsanvändning. Överenskommelse
har gjorts med kommuncheferna om fortsatt samarbete under 2002.

Kommunstyrelseordförandeprojektet

Inspirerat av samarbetet med regionens kommunchefer startades i mars 2001 ett sam-
arbete med ordförandena i kommunstyrelserna. Syftet med detta projekt liknar syftet med
kommunchefsprojektet. Det handlar alltså om att tillsammans utveckla kunskap om vad
det kan innebära att arbeta som ordförande i kommunstyrelser. Med hjälp av sådan kun-
skapsutveckling skall kommunstyrelseordförandena kunna utveckla både sig själva och
sina funktioner. Samarbetet startade i mars och pågår enligt nu gällande planer till mars
2002. Avsikten är att med hjälp av detta kunna publicera resultatet i lämpliga former.
Önskemål har framförts om att återuppta detta kunskapsbildande samarbete efter valet
hösten 2002.

Utvärdering av Motala kommuns fullmäktigeberedningar

Med hjälp av CKS kansli initierades detta projekt under våren 2001. Under hösten 2001
har projektet tagit formen av ett samarbete mellan Motala kommun och Arbetslivsinsti-
tutet i Norrköping som finansieras av Motala kommun. Projektet skall utvärdera erfaren-
heterna på sådant sätt att de leder till lärande och utveckling hos berörda människor och
instanser i Motala kommun samtidigt som det kan ligga till grund för forskning avseende
ledning av politiskt arbete i kommuner. Projektet fortgår under 2002.

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 Öst-
sam. Tanken var att uppmärksamma själva förändringsprocessen i syfte att utveckla kun-
skap i allmänna termer om denna typ av förändring. Denna studie avrapporterades i em-
pirisk form under 2000. Under våren 2002 publiceras med stor sannolikhet en licentiat-
avhandling baserad på studien.

                                           
1 Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik. En studie av interaktiv
kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap. Författare: Leif Jonsson
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Övrigt
Under 2001 startade också ett ledarutvecklingsprogram för förvaltningschefer. I pro-
grammet medverkar 18 chefer från cirka hälften av kommunerna i Östergötland. Pro-
grammet pågår till augusti 2002. Tankar finns om att starta ett ytterligare program av
detta slag under 2002. Detta ingår i en långsiktig satsning på ledarutveckling inom den
kommunala sektorn i Östergötland.

Arbete kring skola och utbildningsfrågor

Statsmakterna har tidigare givit universiteten uppdraget att utforma regionala pedagog-
iska 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, vilken 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.

Tjänsten tillträddes 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 kon-
takter med statliga aktörer inom utbildningsområdet, i form av Skolverket och Läns-
arbetsnämnden. Regelbundna kontakter har också upptagits regionalt med Östsam, i syfte
att samordna befintliga nätverk.

Under året har CKS bl.a. arbetat med att utveckla informationen om universitetet som
resurs för kommunalt och regionalt arbete genom att utforma en hemsida med länkar som
ger en samlad ingång till relevant forsknings- och utvecklingsarbete. Informationen kom-
mer också att tjäna som en nationell resurs eftersom den knyts till Skolverkets rikstäck-
ande kunskapsbank, från vilken kommuner liksom allmänheten i övrigt skall kunna
hämta direktinformation. Arbetet med att underhålla och utveckla denna kunskapsbank
sker kontinuerligt.

Vidare har CKS i samarbete med EMIR/IBV byggt upp ett nätverk för magistrar i
specialpedagogik. Nätverket har presenterats vid olika former av utåtriktade aktiviteter
och rönt stort intresse från kommunerna. Nätverket och CKS har haft inledande kontakter
med den nya statliga myndigheten Specialpedagogiska institutet. Den databas över ex-
aminerade magistrar i specialpedagogik som CKS och IBV gemensamt byggt upp har
lagts ut på nätet. Erfarenheterna hittills tyder på att den fungerat bra som ny typ av kon-
taktyta.

Det nätverk för utvecklings- och utvärderingsstöd till Östergötlands kommuners
arbete med Kunskapslyftet och vuxenutbildning som CKS stödjer, har under året fortsatt
sin verksamhet med regelbundna möten, pedagogiska caféer, seminarier, m.m. Nätverkets
kommunföreträdare medverkade vid kommunforskningsdagen i Åtvidaberg och presen-
terade sin verksamhet.

Under året har CKS fortsatt att tillsammans med Skolverket utforma en modell för hur
samverkan mellan universitet och kommuner kan ske inom ramen för det nationella ut-
vecklingsuppdrag Skolverket arbetar med. Konkreta utvecklingsinsatser förväntas
komma igång under 2003.

Arbetet med samverkan med Norrköping och Finspång, de två kommuner som del-
tager i ”Attraktiv skola” fortskrider.
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CKS finansierar också forskning på skol- och utbildningsområdet (se avsnitt om
forskningsfinansiering). Två särskilda forskningsinformationstillfällen som kan lyftas
fram då denna forskning presenterats externt, har varit CKS:s kommunforskningsdag och
den temadag kring lokala styrelser med föräldramajoritet som anordnades under hösten.

CKS har också anordnat och medverkat i ett flertal informationstillfällen och mindre
träffar med kommunerna i regionen. En modell för hur universitetet kan ge kommunerna
konkret stöd inför planering av kompetensutveckling av sin pedagogiska personal har ut-
arbetats och kommer att prövas praktiskt under kommande år.

Vidare har CKS gett konsultativt stöd till enskilda kommuner i arbete med utveck-
lingen av utvärderingsprojekt inom för utbildningsområdet relevanta frågor. I detta har
också medverkande från ITUF, IBV, och IUV engagerats.

Samverkan av regelbunden karaktär sker med Skolverket, ÖSTSAM, och nätverket
för regionala utvecklingscentra i landet

Samplanerade projekt
Forskningsprojekt
Socialbidragsprojektet

Undersökningen ”Socialbidraget som en problematisk rättighet. Om reglering av rätten
till socialbidrag under åren 1982 till 1998” avslutades under år 2001. Projektet har ut-
vecklats och finansierats i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner där
respektive socialnämnder engagerat sig. Projektet, som är ett doktorandprojekt, har
genomförts av Håkan Johansson i samarbete med Socialhögskolan i Lund. Disputationen
ägde rum den 20 april 2001 vid Socialhögskolan i Lund. Avhandlingen heter  I det
sociala medborgarskapets skugga och är utgiven på Arkiv förlag , Lund.

Kommunerna och massmedia

Projektet belyser kommunernas relationer till massmedia samt har bidragit till teori-
utvecklingen inom området politisk kommunikation. Projektet har initierats av
FD Geoffrey Gooch och bedrivits tillsammans med Margareta Bure på CKS kansli. De
kommuner som medverkat i studien är Linköping och Motala.

Projektet avslutades i mars 2001 och har bl a presenterats vid konferensen Bryssel –
Motala den 5 och 6 mars 2001 i Motala.

Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma

I anslutning till valet år 1998 genomförde Nils-Eric Hallström två enkätstudier kring hur
länets ordinarie kommun- och landstingsfullmäktigeledamöter såg på sitt förtroendeupp-
drag. Svaren har analyserats och resultatet av studien avrapporterades våren 2001.

I maj 2001 publicerades studien Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma.
Aktiva forskare och politiker deltog dessförinnan i en kritisk granskning av manuset.
Under senare delen av 2001 genomfördes besök i olika fullmäktigeförsamlingar i Öster-
götland som ett led i den fortsatta dialogen med de politiker, som medverkat i den aktu-
ella kommunstudien. Målsättningen har varit att öka kunskapen om och förståelsen för
fullmäktiges arbete. Besöken inleddes i landstingsfullmäktige den 14 juni och avslutades
med ett möte med fullmäktiges Demokratiutskott och kommunstyrelsens Demokratigrupp
i Linköpings kommun den 14 december. Däremellan har besök gjorts i sex fullmäktige-
församlingar. I två kommuner har separata tretimmarsseminarier genomförts och i fyra
kommuner har det varit en timmas samling i anslutning till ordinarie fullmäktigesamman-
träde. Resultaten från denna dialog har dokumenterats.



12

Stadsnät som kommunal attraktionskraft i nätverkssamhället

Projektet är ett samplanerat projekt som vuxit fram i samverkan mellan forskargruppen
MITS (Människa, IT och Samhälle) inom tema Teknik och social förändring samt CKS
och Mjölby, Tranås och Motala kommuner. Syftet med projektet är att inleda en longi-
tudinell studie som avser att följa bredbandsutbyggnaden och angränsande tekniska,
samhällsekonomiska och politiska förändringar. Projektet pågår under ett år och syftar
till att tvärvetenskapligt analysera hur stadsnät etableras och sociala tolkningar av det
tekniska systemet utvecklas.

Projektet ger de medverkande kommunerna löpande kunskapsutbyte och möjlighet att
spegla sitt eget agerande mot erfarenheter från andra kommuner.

Arbetet har under hösten resulterat i en större forskningsansökan till VINNOVA, en
redovisning till Näringsdepartementet, en artikel som presenterades vid Konferensen
Global Forum i Newcastle oktober 2001 samt ett par studentuppsatser.

Ansvariga för projektet är Elin Wihlborg och Magnus Johansson.

Utvecklingsprojekt
Projekt Gothia

Projekt Gothia arbetade under en femårsperiod 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 (se tidigare verk-
samhetsberättelse).

Då erfarenheterna av projektet var goda fortsätter det från 2001 i ny form under ytter-
ligare tre år nu under benämningen Kvalitet Öst.

Projektet finansieras genom deltagaravgifter.
I projektet deltager kommunstyrelser (i Linköping produktionsstyrelse och Norr-

köping produktionsutskott) i 10 av länets kommuner. Dessa erhåller stöd och handled-
ning i utvecklandet av sitt kvalitetsarbete utifrån respektive styrelses förutsättningar och
intresse om inriktning på arbetet.

Parallellt med stödet till kommunstyrelserna har även påbörjats ett arbete att bygga
upp och driva ett nätverk för kvalitetssamordnare i länets kommuner. Syftet med nät-
verket är att inom kommunerna, utifrån kommunledningens engagemang, skapa en struk-
tur för kvalitetsarbete och utveckla arbets- och organisationsformer. Detta omfattande
syfte innebär att all personal i länets kommuner kommer att beröras, vilket är en
förutsättning för att kunna påverka kulturen från enskilda goda exempel till att omfatta
hela den kommunala sektorn. Kvalitetssamordnarna erbjuds stöd och utbildning i sin roll
som samordnare /utvecklare men också i sin roll som ansvariga för lokala nätverk i re-
spektive kommun. Till detta nätverk har beviljats stöd från EU:s mål 3.



13

Ett nätverk för ordförande i kommunernas social- och omsorgsnämnder påbörjades
inom ramen för projekt Gothia. Detta nätverk fortsätter sitt arbete under 2001 och 2002
och representerar sju av länets kommuner. Syftet är vidareutveckla det politiska ledar-
skapet och socialtjänstens verksamhet.

En ny 40 (20+20) poängsutbildning, Ledarskap och förändringsarbete, startade
hösten 2001 tillsammans med institutionen för beteendevetenskap och avdelningen för
Kvalitetsteknik vid tekniska högskolan. Syftet med utbildningen är att höja kompetensen
i det kommunala ledarskapet och extra tonvikt har i den nya kursen lagts på just
ledarskapet. Utbildningen är unik och har rönt nationellt intresse. I utbildningen deltager
25 personer, varav 18 från Motala.

Utvärderingsprojekt
Marielundsprojektet

CKS har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att följa och utvärdera ett fyraårigt
förnyelseprojekt i bostadsområdet Marielund, 1998–2001. Projektet är ett led i reger-
ingens satsningar på ”utsatta bostadsområden” 1997 och finansieras till lika delar av
kommunen och staten. De övergripande syften som nämns i regeringens riktlinjer är att
öka arbetskraftsdeltagandet, höja kompetensen, öka de vardagliga kontaktytorna mellan
invandrare och svenskar, motverka utanförskap samt att bidra till en god social och kul-
turell utveckling.

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.
Arbetet har under 1999–2001 fortsatt med dokumentation av pågående aktiviteter. För-
nyelseprojektet bedrivs enligt regeringens riktlinjer och kommunens handlingsplan med
ett underifrånperspektiv, och genomförandet beror i hög grad av de lokala förutsätt-
ningarna och de boendes initiativ och engagemang. Arbetet i det lokala ”husrådet” i
Marielund, den politiska styrgruppen och i delprojekten som ingår 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) beskriver och analyserar de olika delprojekten.
Slutrapporten som överlämnas efter projektets avslutning kommer att bestå av två delar.
Den första – ”vad hände” – är huvudsakligen beskrivande och tar upp de olika delprojekt-
ens aktiviteter fram till slutet av 2001. Den andra delen – ”vad kan vi lära” – samman-
fattar och analyserar projektet med avseende på några av nyckelbegreppen i riktlinjer och
handlingsplaner: underifrån, inflytande, delaktighet, samverkan. De övergripande syftena
med statsbidraget och delprojektens inriktning och resultat diskuteras.

Margareta Bure genomförde utvärderingen under 1998, och Eva Lindblad har följt
projektet sedan mars 1999.

Utvärdering av Östsam

Under året har utvärderingsarbetet kring Östsam fått en ny inriktning med fokus främst
på den regionala utvecklingen och mindre på Östsam som organisation, vilket varit fallet
under de närmast föregående åren. Under våren tog styrelserna i Östsam och CKS ställ-
ning för ett projekt benämnt 2000-talets Integrations- och utvecklingsstrategier för Öst-



14

svenska regionen. För genomförande av projektet har CKS kontrakterat kulturgeografen
Reinhold Castensson samt statsvetaren Nils-Eric Hallström på 40 % vardera.

Under året har flera delprojekt startats och avrapportering har skett dels av en enkät-
undersökning som vänder sig till kommun- och landstingspolitiker, dels av utrednings-
läget i övriga delprojekt.

Enkäten visade bl.a. att uppslutningen bakom Östsam är stark och att Östsam skall
fungera inom områden där gemensamma satsningar är det bästa sättet att lösa olika frågor
och problem. Det visar resultaten från den enkätundersökning om synen på Östsam, som
genomfördes under 2001. Målgrupp har varit samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter i
kommuner och landsting i Östergötland. Under senhösten etablerades kontakten med
Örebro universitet för att söka samarbete kring demokratifrågor som Östsamprojektet ger
upphov till. Ett första möte genomfördes med Stig Montin och Johan Mörk från
Novemus i Örebro.

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, Kinda, Mjölby, Motala, Linköping,
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Nätverket
fokuserar utveckling och utvärdering av Kunskapslyftet samt vad som kommer att ske när
nu staten avvecklar sin femåriga satsning på Kunskapslyftet. Under år 2001 har regel-
bundna nätverksträffar genomförts, med varierande innehåll. Vid flera tillfällen har dessa
lagts i anslutning till föreläsningar, ibland med externa föreläsare. Dessutom har nät-
verket genomfört ett internat. Arbetet med att lyfta fram den kommunala vuxenutbild-
ningens roll i regionen har fortskridit. Arbetet finansieras gemensamt av de ingående
kommunerna.

Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende

Vadstena kommun har under drygt ett år haft försöksverksamhet med en brukarstyrelse
på ett äldreboende. Syftet var att försöka att öka inflytandet för de äldre, deras närstående
och personal. CKS har genomfört en utvärdering av hur projektet planerats, förankrats
och genomförts.

Utvärderingen har genomförts av Siw Larsson och finns dokumenterad i rapport
Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun (CKS
rapport 2001:4).

Publikationer
CKS egen publicering av arbeten sker i två serier, Rapporter och Arbetsnotat. De forsk-
ningsprojekt som får medel från CKS publicerar vanligen sina resultat i institutionernas
egna rapportserier, böcker och vetenskapliga artiklar. Under året har CKS gett ut sex
rapporter och fyra arbetsnotat.

CKS Rapporter

Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma. Nils-Eric Hallström. Rapport 2001:1
Östergötland – en innovativ miljö? Charles Edquist och Hans Sjögren. Rapport 2001:2
Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller på låtsas? Gunnel
Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm Ankarstrand. Rapport 2001:3
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Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun.
Siw Larsson. Rapport 2001:4
Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion om begreppet region i en
föränderlig tid med exempel från Kinda kommun. Hans Lönegren. Rapport 2001:5
Social bundenhet och regional utveckling. Studenter vid Campus Norrköping väljer
arbets- och bostadsort. Fredrik Sunnergren. Rapport 2001:6

CKS Arbetsnotat

Verksamhetsberättelse 2000. (Arbetsnotat 21.)
Kommunchef – en position i kläm. Leif Jonsson. (Arbetsnotat nr 22
Konsten att kommunicera med medborgarna genom media – om kommunpolitikers
uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i Linköping och Motala. Margareta Bure
(Arbetsnotat nr 23.)
Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. Nils-Eric Hallström.(Arbetsnotat nr 24.)

CKS Nyhetsbrev

CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och det har bl a skickats till samtliga
ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige.

Övriga publikationer

Avhandlingen I det sociala medborgarskapets skugga. Rätten till socialbidrag under
1980- och 1990-talen författad av Håkan Johansson vid socialhögskolan i Lund som
genomfört studien vid CKS i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommun.
Avhandlingen Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik. En studie av
interaktiv kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap författad av Leif Jonsson
vid Centrum för ledarskapsutveckling, Ekonomiska institutionen.
Avhandlingen Vägskäl. Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet
Riksväg 50 författad av Sofie Storbjörk, tema Vatten vid Linköpings universitet.
Samtal i äldreomsorgen. Samspel mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers
sjukdom författad av Elisabet Cedersund och Claes Nilholm. Boken har givits ut på
Studentlitteratur.

Hemsidan

För att ta del av CKS verksamhet och pågående arbete kan man söka uppgifter på hem-
sidan <www.tema.liu.se/CKS/>.

Seminarieverksamhet
5 mars: Nils-Erik Hallström presenterade studien Bristen på politiker –  ett demokratiskt
dilemma för kommunfullmäktige och landstingspresidierna i Östergötland.
Redovisningen ägde rum i Vadstena.
6 mars: Geoffrey Gooch och Margareta Bure medverkade i konferensen Bryssel – Motala
med ett seminarium med rubriken Kommunerna och lokala media.
21 mars: informerades kommunstyrelser i angränsande län om CKS verksamhet.
29 mars: genomfördes i samarbete med Åtvidabergs kommun årets kommunforsknings-
konferens under rubriken Har kommunerna någon framtid? Huvudtalare var Lars Jeding,
Näringsdepartementet varefter ett större antal CKS projekt redovisades i parallella
workshops. Antalet deltagare uppgick till ca 125 personer.
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31 mars: medverkade Björn Eklund i en regionträff med föreningen Sveriges
Socialchefer (FSS) och diskuterar kompetensstrategier för socialtjänster.
17 maj: seminarium om Kommunerna och lokala media – Konsten att kommunicera med
medborgarna genom media
13 september: Eva Marie Rigné och Björn Eklund medverkade i seminarium kring kom-
munal utvärdering som genomfördes i samverkan mellan Linköpings kommun och CKS
25 oktober: Vart tar sydöstra Sverige vägen? Om dragkampen mellan Mälardalen och
Öresundsregionen. Konferens i Norrköping med ca 70 deltagare.
22 oktober: presenterade Reinhold Castensson och Fredrik Sunnergren delstudien om
Social bundenhet och regional utveckling om studenters val av arbets- och bostadsort för
kommunledningen i Norrköping.
31 oktober: Har föräldrar något inflytande i skolan? Om försöksverksamhet med lokala
styrelser med föräldramajoritet. Cirka 40 deltagare från nationell, regional och lokal nivå.
16 november: Björn Eklund medverkade i ifo-chefsnätverk i diskussion kring social-
tjänstens kompetensförsörjning.
20 november: Länsstyrelsen anordnade seminarium kring innovationssystem. Vid semi-
nariet presenterade Vinnovas vd Per Eriksson Vinnovas roll i innovationspolitiken och
Charles Edquist föreläste utifrån studien om Östergötland som innovativ miljö.
28 november: Björn Eklund medverkar i regionträff med FSS och diskuterar kompetens-
utbildning inom socialtjänsten.
12 december: Ca 40 studenter från pol mag programmet, PA-programmet och samhälls-
och kulturanalysprogrammet deltog vid ett informationsmöte om CKS.
13 december: medverkade Björn Eklund i ett seminarium kring kommunchefsrollen på
Stiftsgården i Vårdnäs.

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 medverkade till finansiering av FoU-samordnaren inom
utbildningsområdet med 250 000 kronor och de externa intäkterna utgjorde 711.917
kronor. Bland de externa intäkterna återfanns en överföring av projektmedel (120 tkr)
som hänförde sig till projekt knutna till CKS vetenskapliga ledare.

Årets resultat uppgick till minus 1 mkr, vilket är resultatet av en medveten strategi att
minska det egna kapitalet. Minskningen var dock inte så stor som budgeterats, vilket
berodde på att kostnader för fleråriga projekt balanserats ut under flera år. Den utgående
balansen uppgick till 2.983 tkr.

Resultat- och balansräkning bilägges verksamhetsberättelsen.

Uppsatstävlan
CKS utlyste under våren en uppsatstävlan dit studenter inbjöds att tävla med uppsatser på
C- och D-nivå samt examensarbeten. Totalt inkom 26 tävlingsbidrag. Styrelsen beslutade
att utse uppsatsen Balanserade styrkort i kommunal verksamhet till årets bästa kommun-
uppsats. Författare var Beata Kollberg och Erika Parneborg, civilingenjörsprogrammet i
industriell ekonomi, Tekniska högskolan. Motiveringen var att den hade hög kommun-
relevans och speglade ett problemområde där de flesta kommuner kunde känna igen sig.
Uppsatsen var konsekvent och väl genomförd och bidrog till att öka förståelsen för den
beskrivna problematiken. Den var därtill väl skriven.
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Övrigt
Vid styrelsemötet den 2 februari presenterade Nils Erik Hallström sitt projekt Bristen på
politiker – ett demokratiskt dilemma. Ann-Christin Cederborg presenterade dels projektet
Sexuella övergrepp mot barn, dels projektet Barns upplevelser av
tvångsomhändertagande enligt Lag om Vård av Unga (LVU).

Vid styrelsemötet den 23 mars presenterade Lars-Åke Levin och Agneta Andersson
projektet Strokevård i vems regi?

Vid styrelsemötet den 14 juni presenterade Reinhold Castensson sitt projekt
Linköpings universitet som regional motor – undersökning av nyexaminerades val av
bosättnings- och arbetsort.

Vid styrelsemötet den 20 september gavs en kort presentation av Institutionen för
utbildningsvetenskap samt Forskarskolan för pedagogiskt arbete.

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Linköping den februari 2002

Mats Johansson
Ordförande

Michael Cornell Iréne Lindén

Sven Lindgren

Bengt Erik Eriksson Annika Rannström

Bengt Sandin Björn Eklund



18



19

Resultat- och balansräkning år 2001
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Arbetsnotat utgivna av CKS
2001
21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska studier

 (februari 2001)

22 Kommunchef – en position i kläm.
Leif Jonsson (februari 2001)

23 Konsten att kommunicera med medborgarna genom media
– om kommunpolitikers uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i Linköping och
Motala
Margareta Bure (april 2001)

24 Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. En undersökning i Östergötland av
fullmäktigeledamöters attityder till sin roll som politiker
Nils-Eric Hallström (augusti 2001)

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)

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)

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)
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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)
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Rapporter utgivna av CKS

2001
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma

Nils-Eric Hallström. Pris 150 kronor exkl moms

2001:2 Östergötland – en innovativ miljö?
Charles Edquist och Hans Sjögren. Pris 100 kronor exkl moms

2001:3 Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller på låtsas?
Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm Ankarstrand
Pris 100 kronor exkl moms

2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun
Siw Larsson. Pris 100 kronor exkl moms

2001:5 Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion om begreppet
region i en föränderlig tid med exempel från Kinda kommun
Hans Lönegren. Pris 100 kronor exkl moms

2001:6 Social bundenhet och regional utveckling. Studenter vid Campus Norrköping
väljer arbets- och bostadsort
Fredrik Sunnergren. Pris 100 kronor exkl moms

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

Glenn Hultman och Björn Eklund. Pris 100 kronor exkl moms

1999:2 Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning. En förstudie
Siw Larsson. Pris 100 kronor exkl moms

1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget
TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs. Pris 100 kronor exkl moms

1999:4 Scenarier för handlngsberedskap och hållbar utveckling
Abdul Khakee. Pris 100 kronor exkl moms

1998
1998:1 Vadstenamodellen – utveckling eller tidsfenomen? En studie av arbetet med en

modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling i nio kommuner
Lars-Åke Gustafson. Pris 100 kronor exkl moms

1998:2 Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa ungdomar och
ledande kommunpolitiker
Nils-Erc Hallström. Pris 100 kronor exkl moms

1998:3 Planering och utvärdering – två oskiljaktiga begrepp. En uppsats kring sambandet
mellan planering och utvärdering
Abdul Khakee. Pris 100 kronor exkl moms

1997
1997:1 Arbetslöshet, sysselsättning, försörjning. En studie av kommunernas insatser mot

arbetslösheten i Östergötland
Nils-Eric Hallström. Pris 100 kronor exkl moms

Böcker

Etik i kommunal vardag. Från målsättning till praktik
Nina Nikku. Pris 150 kronor exkl moms
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 Pågående projekt/uppdrag 2001

I  Projekt

Strokevård i vems regi Lars Åke Levin

Småföretagande som uttryck för kulturell
hållning

Anders Hjort af Ornäs

Kommunernas möjlighet att påverka
samhällets substansflöden

Mats Eklund

Kommunalt folkhälsoarbete Bengt Richt

Att omsätta förskolans läroplan i lokal praktik Bo Hedman

På plats. En studie av lokalhistoriska
amatörteaterspel

Bodil Axelsson

B G Martinsson

Kommunchefsrollen och ledningsarenor Leif Jonsson

Bristen på politiker – Ett demokratiskt
dilemma

Nils-Eric Hallström

Linköpings universitet som regional motor Reinhold Castensson

Etik, ekonomi och politik Nina Nikku

Vård och omsorg i kommunal regi Ingemar Nordin

Interaktivt lärande i hemtjänsten Bodil Ekholm

En ekonomisk utvärdering av beställar –
utförarorganisationen

Jan Lindwall

Elever i svårigheter Lisbeth Henricsson

Från Industrilandskap till universitetscampus Roger Qvarsell

Kultur som kommunal resurs Lars Kvarnström

Informationsbehov och erfarenhetsöverföring
för strategiskt miljöarbete i kommuner

Mats Eklund
Annica Lindqvist

Framgång eller motgång? Hur gick det sedan? Ulla-Britt Persson

Stadsnät som kommunal attraktionskraft i
nätverkssamhället

Magnus Johansson
Elin Wihlborg

II  Uppdrag

Marielund Eva Lindblad

Utvärdering projekt Gothia Siw Larsson, Maria Arvidsson

Arbetsledarrollen i socialtjänsten Robert Jonsson, Örjan Högberg,
Sven-Inge Arnell,

Östsam utvärdering Reinhold Castensson, Nils-Eric Hallström
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