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Verksamhetsberättelse 2002

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 styrelse,
vilken under 2002 bestått av följande ledamöter:

Företrädare för Östergötlands kommuner:
Ordinarie ledamöter Ersättare

Mats Johansson (s), ordförande
Karl-Axel Pettersson Molinder (s) Jennifer Myhrén (s)
Iréne Lindén (s) Anders Axelsson (s)
Anders Senestad (m) Claes Strömberg (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 Sven-Inge
Arnell, Maria Arwidsson, Eva Lindblad och Siw Larsson. Reinhold Castensson och Nils-Eric
Hallström har varit knutna till CKS med 40% respektive 25%.

Tora Friberg innehar tjänsten som professor och vetenskaplig ledare för CKS.
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året: 6 februari, 16 maj, 31

oktober och 12 december.
I februari lämnade Sven Lindgren (m) sitt uppdrag i styrelsen. Han ersattes av Anders

Senestad (m) som blev ordinarie ledamot och ersättare blev Claes Strömberg (m). Under året
har också efterträdare till Ronny Hadarzon (s) utsetts, nämligen Karl-Axel Pettersson
Molinder (s).
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Vid styrelsemötet den 16 maj presenterar Reinhold Castensson projektet Linköpings
universitet som regional motor – undersökning av nyexaminerades val av bosättnings- och arbetsort 2000-
2001. TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs presenterar projektet Småföretagandet som
uttryck för kulturell hållning och Eva Lindblad presenterar Marielundsprojektet.

Vid styrelsemötet den 31 oktober presenterar Elin Wihlborg projektet Stadsnät som lokal
attraktionskraft i nätverkssamhället.

Vid styrelsemötet den 12 december informerar Maria Arwidsson om utvärderingen av
Projekt Gothia.

Under verksamhetsåret har utrednings- och planeringsarbete genomförts kring den
institution som CKS planeras tillhöra. Utredningsarbetet har skett på rektors uppdrag och
består i att utreda förutsättningarna för att bilda en ny institution bestående av avdelningen
för historia, CKS, utbildningen för Kultur och naturmiljötolkning, Tema kulturarv och
kulturproduktion (Tema Q) samt centrumbildningen ACSIS (Advanced Cultural Studies
Institut of Sweden). CKS föreståndare har deltagit i utredningsarbetet. Innebörden av
utredningsarbetet är att CKS kommer att som värdinstitution erhålla samma institution inom
vilken den vetenskaplige ledaren verkar som professor.

Regionförbundet Östsam beslutade vid sitt sammanträde den 4 oktober 2002 att gå in
som avtalstecknande part för kommunerna gentemot universitetet och därigenom överta
ansvaret för administrationen av kommunernas åtagande och fortsättningsvis utse fem
ordinarie ledamöter och fyra ersättare till CKS styrelse.

Integrering i forskningsorganisationen

I och med att professorn tillträtt sin tjänst, som är placerad vid Tema Kultur och samhälle
med uppgift att vara vetenskaplig ledare för CKS, har arbetet påbörjats med en mer
långsiktig strategisk inriktning av kommunrelevant forskning. Detta arbete bedrivs så att ett
särskilt programområde upprättats vid Tema Kultur och samhälle vilket profilerats åt CKS-
intresseområden. Programområdet benämns Kulturmönster och lokal utveckling. Under
våren 2002 antogs doktorander till temat varav tre direkt kan hänföras till detta
programområde. För att skapa finansiering åt några större projekt har också medel sökts från
externa anslagsgivare vilket gett utdelning i ett antal projekt. I vetenskapssamhället är det
nödvändigt att en professor håller sig ajour med vad som pågår inom ett fält vilket kan ske
på olika sätt t.ex. att vara ledamot i betygsnämnder, fungera som opponent vid en
doktorsdisputationer, vara ledamot av forskningsråd eller sakkunniggrupper när akademiska
tjänster skall tillsättas men också att skriva rapporter och artiklar samt att upprätthålla
nätverk med andra forskare såväl nationellt som internationellt. På alla dessa områden har
förekommit aktivitet. Därtill har stor vikt lagts vid att den s.k. tredje uppgiften viket kan
innebära att ge föreläsningar eller hålla inledningar på konferenser utanför
universitetsmiljön.(se nedan)

En viktig uppgift är således forskarutbildning vid Tema Kultur och samhälle. Professorn
har där varit kursföreståndare och planlagt kursen Staden som livsmiljö samt föreläst i andra
kurser. Därtill kommer handledning av tre doktorander inom Tema Kultur och samhälle
samt handledning av två doktorander vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska
geografi, Lunds universitet samt en vid Tema Stadsbyggnad, Chalmers Göteborg. Den
senare har färdigställt sin avhandling under år 2002.
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Verksamhetsplan

Den närmare innebörden av målsättningen med Centrums verksamhet har fastlagts i verk-
samhetsplanen. Här betonas att CKS viktigaste uppgift är att etablera en kommunrelevant
forsknings- och utvecklingsverksamhet vid universitetet. För detta ändamål arbetar CKS
aktivt för att utveckla kontakterna mellan forskning och kommunal verksamhet i Öster-
götland.

Samtidigt betonas att kommunernas forskningsbehov ställer krav på bästa vetenskapliga
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 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.

I verksamhetsplanen identifierades i huvudsak fyra arbetsformer för verksamheten nämligen:
1. Projekt genom utlysning av medel. Inkomna ansökningar bedöms av experter och av

kansliet. Utlysningsförfarandet sker årligen eller vartannat år.
2. Delfinansiering av tjänster vid universitetet. Målsättningen är att institutionalisera en

verksamhet som avkastat värdefulla resultat. Denna arbetsform inriktas särskilt mot att
stödja yngre forskare.
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3. 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.

4. 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 projektanställs personal och knyts till centrumbild-
ningen för att genomföra projekten.

Programområdet: Kulturmönster och lokal
utveckling.

På en plats, kommuner och lokalsamhällen, uppstår kulturmönster som är direkt kopplade
till just den platsen med dess betingelser och de människor som bor och verkar där. En plats
kan betraktas som en kulturell enhet inom vilken det existerar normer och värden som delas
av alla. Vid ett djupare studium kan de visa sig vara motsägelsefulla och sprungna ur skilda
kulturmönster uppburna av olika grupper.

Forskningsfrågor med kommuner och lokalsamhällen i fokus kan vara mångskiftande
och t.ex. bygga på rumslig och regional analys kombinerat med teorier om levnadssätt och
genus i bred bemärkelse. De platsbundna förutsättningarna är relevanta. Eftersom ett
samhälle inte är statiskt är inte bara den rumsliga dimensionen viktig utan också den tidsliga.
Själva processen hamnar i fokus. En viktig fråga i förlängningen att besvara är: Hur skapas
livskraftiga samhällen?

Forskningen inom programområdet utvecklas så att det sker en överlappning av
forskningsinriktningen för Tema Kultur och samhälle samt CKS. Ett forskningsprojekt rör
den forsknings- och utvecklingspolitik som håller på att byggas upp i olika kommuner och
hur samspelet sker mellan olika aktörer, som kommuner, regionala samverkansorgan och
universitet för att skapa s.k. innovativa processer. Utifrån det av riksdagen nyligen antagna
sjätte delmålet om jämställdhet i transportpolitken problematiseras genusfrågorna i en studie
om arbetspendling. Genusproblematiken tas även upp i ett projekt om kommunal fysisk
översiktplanering.

Några projekt kommer att leda fram till avhandlingar. Ett behandlar unga människors sätt
att förhålla sig till lokala sammanhang. Vad betyder olika platser för dem? Hur skiftar olika
förhållningssätt mellan olika kategorier ungdomar? Hur förändras de över tid? Hur kan olika
förhållningssätt och strategier kopplas till utvecklingen mot ett allt rörligare samhälle, och till
de idealbilder av rörlighet som förmedlas i massmedierna? Ett annat hur mötesplatser i det
fysiska rummet utformas genom ett samspel mellan olika professionella yrkesgrupper som
arkitekter som ansvarar för stadsplanering, ingenjörer som ansvarar för infrastrukturen för
transporter och politiker som företräder allmänheten. Vilka ideal strävar de efter och vilka
uppfattningar har de om människor som brukare? Ett tredje har fokus inställt på den
kommunala politikerkulturen och hur den förändras över en längre tid samt hur den kan
definieras i förhållande till tjänstemannakulturen. Vem har det avgörande inflytandet, vilka
förskjutningar i makt kan iakttas, vilka skillnader finns mellan t.ex en stor och en liten
kommun.
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Beviljade forskningsmedel

Nya projekt
Två kulturstäder: Kulturlivets och kulturpolitikens utveckling och huvudmönster i Norrköping och
Linköping från 1900- till 2000-tal.
Projektledare: Johan Fornäs, Arbetslivsinstitutet.
Styrelsen beslutar vid sitt sammanträde den 6 februari att ge arbetsutskottet i uppdrag att
besluta om medfinansiering av projektet. Styrelsen beslutar vid sitt sammanträde den 16 maj
att bidraga med 100 000 kronor/år under tre år. Övriga medfinansiärer är Landstinget,
Linköpings och Norrköpings kommuner

Fortsättningsprojekt
Linköpings universitet som regional motor – undersökning av nyexaminerades bosättnings- och arbetsort
2000-2001
Reinhold Castensson (60 200 kr)

Vård och omsorg i kommunal regi – två pilotstudier om mål, prioriteringar och äldreomsorg
Ingemar Nordin (140 000 kr)

Informationsbehov och erfarenhetsöverföring för strategiskt miljöarbete i kommuner
Mats Eklund (98 000 kr)

Framgång eller motgång? Hur gick det sedan? En uppföljningsundersökning av Språkförståelsens betydelse i
det framtida skolarbetet. Ulla-Britt Persson (109 200 kr)

Stadsnät som kommunal attraktionskraft i nätverkssamhället
Elin Wihlborg (202 500 kr)

Delfinansiering av tjänster

Under året har CKS finansierat tjänster tillsammans med olika enheter vid institutionen för
fysik och mätteknik, filosofiska fakulteten och Arbetslivsinstitutet.

Kommunalt miljöarbete
Genom avtal om finansiering av tjänster inleddes ett samarbetsprojekt vid årsskiftet
1997/1998 och som pågått under fem år.

Samarbetet mellan CKS och Industriell miljöteknik fortsatte även under 2002. Vid
halvårsskiftet upphörde det samarbetsavtal som funnits mellan parterna sedan 1998. Inför
eventuell fortsättning av samarbetet genomfördes en extern utvärdering av den verksamhet
som drivits sedan starten 1998. Utvärderarna (Göran Finnveden, Forskargruppen för
miljöstrategiska studier, FOI och Tomas Andersson, Vingåkers kommun) gav goda
omdömen om arbetet och rekommenderade ett fortsatt samarbete. Ett nytt samarbetsavtal
har slutits för verksamhet t.o.m. 2003. De medel som Industriell miljöteknik erhåller från
CKS finansierar delar av en lektorstjänst och delar av en doktorandtjänst. Lektorstjänsten
har innehafts av Olof Hjelm och doktorandtjänsten av Sara Emilsson.

Våren 2002 kom att domineras av vetenskapligt arbete kring de erfarenheter som erhållits
genom arbetet med kommunala miljöledningssystem. Sara Emilsson presenterade sin
licentiatavhandling den sjunde juni med docent Peter Dobers som opponent. Under året



8

publicerades även de två artiklar om kommunalt miljöledningsarbete som ingick i
avhandlingen. Fortsatt vetenskapligt arbete har bedrivits med fokus på olika strategier för
kommuner att införa miljöledningssystem. Detta arbete bygger på erfarenheter från
Newcastle i Storbritannien och Göteborg. Sara Emilsson befann sig i Newcastle som
stipendiat (finansierat av STINT) okt 2001- feb 2002 för att få erfarenheter av engelska
kommuners arbete med miljöledningsystem. Olof Hjelm gjorde även en studieresa dit i
januari 2002 där Newcastle kommuns miljöarbete studerades och Sustainable Cities Research
Institute besöktes.

Vid ett regionalt seminarium om Lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
(LIP) i Motala i början av februari presenterades de erfarenheter som erhållits vid studier av
Mjölby och Linköpings kommuners LIP.

Under hösten 2002 bedrevs uppsökande verksamhet hos länets kommuner. Syftet med
denna verksamhet var dels att besöka kommunerna och ge en återkoppling av det arbete
som Annica Lindqvist gjort i sin doktorsavhandling (finansierad av projektmedel från CKS)
dels att undersöka nya projektidéer för ett fortsatt samarbete mellan kommunerna och
universitetet. Ödeshög, Vadstena, Finspång, Norrköping, Motala och Söderköping besöktes.
Från dessa besök utkristalliserades tre möjliga områden: Effektivisering av
tillsynsverksamhet, närsaltbelastning på Vättern och samverkan mellan kommuner och lokalt
näringsliv.

Samarbete med Arbetslivsinstitutet
Från och med 2002 har ett samarbete etablerats med Arbetslivsinstitutets enhet i
Norrköping avseende ett forsknings- och utvecklingsprogram som benämns ’Ledning av
kommuner’. I programmet har insatserna under år 2002 framför allt varit inriktat på tre
projekt. Det ena handlar om kommunchefers ledningssituation, det andra om det lednings-
arbete som utförs av kommunstyrelseordföranden. Det tredje avser organisering av politiskt
arbete i kommuner och bygger på utvärdering av en satsning som Motala kommun har gjort
i avsikt att vitalisera och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer. Projekten beskrivs
närmare nedan.

Kommunchefsprojektet
Projektet initierades under hösten 1998 som ett samarbete mellan Östgötakommunerna och
Linköpings universitet. 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.

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.

Vid en utvärdering av samarbetet konstaterades att programmet hade medverkat till såväl
individuell utveckling av kommunchefer som till utveckling av deras chefsfunktioner.
Samarbetet med kommuncheferna användes för en doktorsavhandling som publicerades
under maj 20011. En bok behandlande kommunchefers chefskap publiceras under oktober

                                           
1 ”Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik. En studie av interaktiv
kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap.” Författare: Leif Jonsson
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20022. Med hjälp av samarbetet med kommuncheferna har en licentiatavhandling publiceras
under våren 2002. Denna handlar om kommunchefers tidsanvändning3.

Samarbetet med kommuncheferna har fortsatt under 2002 och kommer att fortsätta
under 2003 med en inriktning på att utveckla kunskap om organisering av kommuners
ledning.

Kommunstyrelseordförandeprojektet
Inspirerat av samarbetet med regionens kommunchefer påbörjades i mars 2001 ett
samarbete 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
kunskapsutveckling skall kommunstyrelseordförandena kunna utveckla både sig själva och
sina funktioner. Samarbetet har pågått under 2002 och kommer att fortgå under 2003. I
början av 2003 publiceras en bok avseende kommunstyrelseordförandes ledningssituation.4

Organisering av politiskt arbete
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 Arbetslivsinstitutet i
Norrköping som finansieras av Motala kommun. I projektet har kommunens arbete med att
vitalisera kommunfullmäktiges arbete och att förnya formerna för medborgarkontakter
utvärderats på sådant sätt att det skulle kunna leda till lärande och utveckling hos berörda
människor och instanser i Motala kommun samtidigt som det skulle kunna ligga till grund
för forskning avseende organisering av politiskt arbete i kommuner.

Projektet har bedrivits intensivt under 2002 och avrapporteras i november 2002.5

Övrigt
Under hösten 1998 påbörjades ett samarbete mellan Östsams ledning och Linköpings
universitet som handlade om att uppmärksamma framväxten av det nya regionala
samverkansorganet Östsam. Tanken var att studera själva förändringsprocessen i syfte att
utveckla kunskap i allmänna termer om denna typ av förändring. Denna studie
avrapporterades i empirisk form under 2000. Under våren 2002 publicerades en
licentiatavhandling baserad på studien.6

Under 2001 startade – i samarbete mellan CKS och Arbetslivsinstitutet – ett
ledarutvecklingsprogram för kommunala chefer. I programmet medverkar 18 chefer från
cirka hälften av kommunerna i Östergötland och från några kommuner utanför
Östergötland. Programmet har pågått hela 2002. Ett ytterligare program av detta slag startar i
slutet av 2002. Detta ingår i en långsiktig satsning på ledarutveckling inom den kommunala
sektorn i Östergötland.

                                           
2 ”Kommunchefers chefskap. Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö.” Bokförlaget Nya Doxa.
Författare: Leif Jonsson, Peter Gustavsson, Sven-Inge Arnell, Örjan Högberg och Robert Jonsson.
3 ”Kommunchefers tidsanvändning. En studie om kommunchefers funktioner och roller.”
Författare Örjan Högberg.
4 ”Kommunstyrelseordförande. Kommunledare med politisk förankring.” Bokförlaget Nya Doxa.
Författare: Leif Jonsson.
5 ”Organisering av politiskt arbete. En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en
svensk kommun.” Bokförlaget Nya Doxa. Författare: Leif Jonsson.
6 ”Organisationstillblivelse och identitet – en studie av ÖstSam.” Författare: Robert Jonsson.
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Arbete kring skola och utbildningsfrågor
1998 träffades en överenskommelse mellan filosofiska fakulteten och CKS om att
gemensamt finansiera uppbyggnaden av en verksamhet förlagd vid Centrum för
kommunstrategiska studier motsvarande ett regionalt utvecklingscentrum för lärarutbildning.
Överenskommelsen innebar att under åren 1999-2002 gemensamt finansiera en tjänst som
FoU-koordinator/mäklare, med uppgift att verka utifrån en verksamhetsidé som gemensamt
skrevs fram av parterna. Denna överenskommelse har under år 2002 förlängts med
ytterligare ett år. Bärande inslag i verksamhetsidén gäller samverkan kring lärarutbildning,
samverkan kring forskning, skolutveckling och kompetensutveckling för pedagogisk
personal i kommunerna.

Gällande forskning med inriktning på utbildningsområdet har CKS både direkt
finansierat projekt utvecklade av kommuner i samverkan med universitetsföreträdare, och
arbetat med forskningsinformation för att sprida resultaten från dessa. De forskningsprojekt
det gäller är följande:

”Framgång eller motgång – hur gick det sedan?” (drivs av lektor Ulla-Britt Persson,
Institutionen för beteendevetenskap och fil.mag. Marianne Gutler-Lindström, Linköpings
kommun); ”Elever i svårigheter – om förhållningssätt och bemästringsstrategier” (drivs av
leg. psykolog Lisbeth Henricsson, Linköpings kommun) och ”Att omsätta förskolans
läroplan i en lokal praktik” (drivs av universitetslektor Bo Hedman, Institutionen för
Tematisk Utbildning och Forskning i samarbete med fyra östgötakommuner). De två
sistnämnda projekten avslutas år 2002, det förstnämnda löper ytterligare två år. För att
presentera projektens resultat och stimulera diskussionen kring konkret kommunalt
utvecklingsarbete anordnade CKS under hösten 2002 en öppen seminarieserie riktade till
kommunala verksamhetsföreträdare och förtroendevalda, samt de pedagogiska
utbildningarna inom universitetet.

CKS har vidare i februari genomfört ett informationstillfälle kring den nya lärarutbild-
ningen riktat till Linköpings kommun, med särskild inriktning på enhetschefer och
utvecklingsansvariga i pedagogisk verksamhet. Pedagogiskt centrum, Linköpings kommun,
var medarrangör. Information om den nya lärarutbildningen och den nybildade nämnden för
utbildningsvetenskap och dess verksamhet har också givits vid CKS:s samrådsträffar med
kommunledningarna i länets kommuner. Dessutom har ÖSTSAM:s politiska ledningsgrupp
för utbildningsfrågor fått samma information, samt haft ett möte med företrädare för
lärarutbildningen och den nybildade utbildningsvetenskapliga nämnden.

Under året har samarbetet med Östsam intensifierats och samverkan har förekommit
kring vidgad rekrytering till högskolan (Den öppna högskola), förskolenätverket samt det
Östsamdrivna projektet Östergötland – det innovativa tekniklänet.

2002 avslutades CKS:s tidigare ekonomiska engagemang i läspedagogiska institutet
EMIR:s verksamhet, och samverkan med Institutionen för beteendevetenskap angående
detta. CKS har dock deltagit i ledningsgruppens för EMIR arbete för att kunna ha ett
fortsatt engagemang i informationsspridning och nätverksbyggande kring den
specialpedagogiska resurs som finns i länet. Vilka former uppbyggnaden av läs- och
skrivforskningen vid universitetet fortsättningsvis skall ta är föremål för en gemensam
utredning av nämnden för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet.

CKS har i samarbete med Skolverket regionalt utifrån önskemål och synpunkter från
kommunföreträdare vilka samlades till ett möte i januari 2002 utformat en aktivitet för
utvecklingsstöd till utbildningshuvudmännens ledningsnivå. Detta är avsett att genomföras
2003 i form av ett idéforum kombinerat med sökkonferenser.
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Finansiering har erhållits från Utbildningsvetenskapliga kommittén för detta. Basen i
idéforum är presentationer av forsknings- och utvecklingsarbete som organiseras i s.k. spår,
vilka diskuterats fram bland annat utifrån kunskapsbehov uttryckta av kommunföreträdare
och genom Skolverkets pågående utvecklingsdialoger med kommunerna.

Regelbundna möten har hållits med Skolverket på både nationell och regional nivå, samt
Specialpedagogiska institutets regionala kontor. Vid dessa möten har framför allt under 2002
de statliga myndigheternas förändrade uppdrag diskuterats, och konsekvenserna för
regionala utvecklingscentras/motsvarande arbete. Samverkan har också skett med nätverket
för regionala utvecklingscentra i landet genom deltagande i årsmöte juni 2002.

Forskningsprojekt

Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings-
och utvecklingspolitik
Projektledare: Föreståndare vid CKS, Björn Eklund.
Vetenskapligt ansvariga: Prof. Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle och prof. Elisabeth
Sundin, Arbetslivsinstitutet Norrköping.
Anställd forskare: Fil dr Leif Jonsson.
Syftet med studien är att studera framväxten av en regional och lokal forsknings- och
utvecklingspolitik. Studien som planeras pågå under en treårsperiod sker i en situation där
medvetenheten om behovet av en regional och lokal forsknings- och utvecklingspolitik växer
sig allt starkare samtidigt som universitetets samverkansuppdrag fortfarande är mycket
outvecklat. Vi befinner oss följaktligen i en situation där nya föreställningar befästs, resurser
omdisponeras och institutioner förändras. Det nya som växer fram kännetecknas av att
strukturer och processer inriktas på att generera lärprocesser bland såväl praktiker som
forskare. Det är detta nya som skulle kunna benämnas ett regionalt innovationssystem för
offentlig sektor. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan med Arbetslivsinsitutet
(ALI) i Norrköping, Regionförbundet Östsam samt samtliga östgötakommuner bl.a. genom
respektive kommunstyrelseordförande och kommunchef.

Jämställdhetsperspektiv i teori och praktik. Två fallstudier med
fokus på arbetsresor
Projektledare: Prof Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle
Anställda forskare: Doktorand Mats Brusman och Micael Nilsson, Tema Q
Dagens samhälle baseras på att människor är rörliga och att de för sin försörjning lätt kan
övervinna allt längre avstånd. Begreppet regionförstoring har fått en positiv klang bland de
som för diskussioner om regional utvecklingsproblematik. Detta begrepp bottnar i
arbetspendling som visar att många reser över kommungränsen för att komma till sin
arbetsplats. I framtidsbilder som målats upp finns föreställningar om att allt fler kommer att
efterfråga en god boendemiljö som är både prisvärd och barnvänlig. Detta är bara möjligt att
genomföra i en familj med en eller två vuxna om förbindelserna, vägnät, bussar, tåg, fungerar
så att det kan ske med en rimlig tidsinsats. Vad som sällan diskuteras är att kvinnor och män
har olika resmönster. Detta projekt tar vid där statistiken, som visar skillnader mellan
kvinnors och mäns resmönster på aggregerad nivå, slutar. I detta projekt kommer individer
att göras synliga. Fokus kommer att vara på kvinnornas resmönster, närmare bestämt på
sträckan Boxholm-Linköping.
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Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens
linjedragning och människors rörelsemönster
Projektledare: Prof. Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle
Anställd forskare: Doktorand Mats Brusman
Projektets syfte är att studera och analysera mötesplatser i den byggda miljön med fokus på
de mötesplatser som uppstår i skärningspunkten mellan människors rörelsemönster och
kollektivtrafikens linjedragning. Analysen kommer att fånga upp två olika planerarpraktiker,
dels trafikplanering dels den fysiska planering, trafikingenjörer respektive arkitekter, utifrån
vars föreställningar mötesplatserna utformas. Detta kommer att jämföras med hur invånarna
i en ort nyttjar dess mötesplatser, vilka restriktioner som finns inbyggda visavi olika
trafikantgrupper, hur platserna upplevs som fysiska och sociala rum. Det empiriska
materialet kommer att samlas in genom intervjuer med planerare, observationer av
mötesplatser, intervjuer med kvinnor och män om deras resvanor och genom tidsdagböcker.
Genusperspektivet uttolkat som kvinnors och mäns skilda erfarenheter, behov och
preferenser kommer att genomsyra projektet. I förlängningen kan detta projekt generera
kunskaper om hur dessa platser skulle kunna utformas för att fylla sin funktion som
allmänna mötesplatser och som stödpunkter i kollektivtrafiken än bättre än nu.

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 förtroendeuppdrag.
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 Östergötland som ett led
i den fortsatta dialogen med de politiker, som medverkat i den aktuella 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 fullmäktigeförsamlingar. I två
kommuner har separata tretimmarsseminarier genomförts och i fyra kommuner har det varit
en timmas samling i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträde. Resultaten från denna
dialog har dokumenterats. (CKS arbetsnotat nr 26). Projektet avslutades i början av år 2002.

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 longitudinell
studie som avser att följa bredbandsutbyggnaden och angränsande tekniska,
samhällsekonomiska och politiska förändringar. Projektet har pågått under ett år och syftade
till att tvärvetenskapligt analysera hur stadsnät etableras och sociala tolkningar av det
tekniska systemet utvecklas.

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

Projektet har resulterat i flera nya forskningsansökningar som medfört fortsatta studier
inom området.

Ansvariga för projektet är Elin Wihlborg och Magnus Johansson.
(CKS arbetsnotat nr 28)
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Två kulturstäder
Under andra halvan av året inleddes arbetet med forskningsprojektet Två kulturstäder.
Projektet bygger på en projektidé av professor Johan Fornäs där avsikten var att studera
samspelet mellan kulturpolitik och kulturliv i Östergötland med tonvikten på en jämförelse
mellan städerna Norrköping och Linköping. I fokus står samspelet mellan lokala
kulturproducenter och kulturförvaltningar. Projektet avsågs enl. den ursprungliga skissen
omfatta större delen av 1900-talet. Efter förhandlingar med Norrköpings och Linköpings
kommuner samt Östergötlands läns landsting reviderades projektidén som kom att focusera
på 1900-talets senare del. Projektet förväntas ge kunskapen om arten och graden av samband
mellan kulturpolitiska program och beslut å den ena sidan och utvecklingen av olika
kulturverksamheter å den andra sidan. De två kommunernas politik kommer att jämföras
och belysas i ett regionalt perspektiv. Projektansvarig är professor Johan Fornäs,
Arbetslivsinstitutet (ALI). Forskare är fil.dr.Anneli Lindgren, Tema Barn samt fil.dr. Lena
Gemzöe, Stockholms universitet. Projektet samfinansieras landstinget samt Norrköpings
och Linköpings kommuner.

Rädslans rum – Om kvinnors erfarenheter och den fysiska planeringens
lösningar.

Projektledare: Prof Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle
Anställd forskare: Doktorand Birgitta Andersson, Institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi/ Institutionen för genusvetenskap, Lunds universitet

Kvinnors försörjningsmöjligheter på landsbygden – platsens betydelse
och sociala sammanhang

Projektledare: Prof. Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle
Anställd forskare: Doktorand Christina Lindkvist – Scholten, Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Fysisk planering i ett genusperspektiv.

Projektledare och forskare: Prof. Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle
och docent Anita Larsson, Blekinge högskola.
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 Utvecklingsprojekt

Östergötland-ett kvalitetslän
Qvalitet-Öst (en fortsättning av projekt Gothia) går vidare mot visionen av Östergötland
som ett kvalitetslän. Syftet är att skapa strukturer och ge kunskaper som gör att den politiska
ledningen såväl som anställa ”drar åt samma håll” och att de mål och ambitioner som finns i
respektive kommun kan förverkligas. Arbetet tar sin utgångspunkt i ett antal grundläggande
värderingar som är viktiga för att bli en framgångsrik kommun. Varje kommun driver sedan
egna förbättrings- och utvecklingsområden och hämtar kunskap och idéer genom olika
nätverk, erfarenhetsutbyte, föreläsningar, utbildningar och handledning. Qvalitet-Öst som
pågår under åren 2001 – 2003 består av sex delar och har haft följande innehåll och
aktiviteter under 2002 :

Lednings- och kvalitetsstöd till kommunledningar
Arbets/beredningsgrupper bestående av ledamöter i de kommunstyrelser/prod.styrelse/-
utskott som ingår i Qvalitet-Öst har efter uppdrag av respektive kommunstyrelse arbetat
fram förslag till hur förbättrings- och utvecklingsarbeten ska genomföras. Vid två tillfällen
under 2002 har arbetsgrupperna tillsammans med ks-ordf, kommunchefer och
kvalitetssamordnare träffats till föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Regionalt nätverk för ”kvalitetssamordnare”
Detta nätverk har fått stöd av Växtkraft Mål 3 med 450.000 kronor/år under 3 år (2001-
2003).

Syftet är att nätverkets deltagare i respektive kommun, genom att bl a bilda lokala
nätverk, skapar en struktur för kvalitetsarbete och utvecklar sina arbets- och
organisationsformer. Deltagarna har under 2002 tränats i ledarskap och fått kunskaper om
olika sätt att driva kvalitetsutveckling. De har under året påbörjat processen med att starta
lokala nätverk där deltagare från alla verksamheter ingår och där syftet är att finna en
kommungemensam strategi för kvalitets- och utvecklingsarbetet. Dessa strategier, mål och
planer har tillsammans med kommunchef/produktionsdirektör formulerats i en projektplan
för varje kommun.

Referensgrupp med regionala fackliga företrädare
Fokus för denna referensgrupp (från de i kommunerna största fackliga organisationerna) har
varit samverkan kring kvalitets- och utvecklingsfrågor och hur den pågående processen kan
förstärkas och stödjas med de fackliga organisationernas hjälp.

 Nätverk för social- och omsorgsnämndsordförande
Detta nätverk har pågått sedan 1999 då det under de första 2 åren ingick i projekt Gothia.
Syftet med nätverket har varit att vidareutveckla det politiska ledarskapet (inte minst
ordförandeskapet) och socialtjänstens verksamhet. Nätverksträffarna under 2002 har bl a
innehållit föreläsningar, studiebesök och erfarenhetsutbyte. Nätverket var planerat att
avslutas i och med 2002 års utgång men önskemål har framförts om en fortsättning.

Nätverk för Ifo-ledare
Nätverket för Ifo-chefer som ingick i projekt Gothia har efter starka önskemål från
deltagarna fortsatt att fungera som nätverk. Alla kommuner har deltagit och närmast
ansvarig för att hålla samman nätverket har Anita Silfver (tidigare Ifo-chef i Linköpings
kommun) varit. Nätverket har under 2002 fungerat som referensgrupp dels när det gäller
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den nya socionomutbildningen dels för översynen av kunskapsutveckling för socialtjänstens
ledare. Syftet med nätverket är att genom samverkan och erfarenhetsutbyte ha fokus på
socialtjänstens kvalitetsutveckling.

Ledarskap och förändringsarbete, 40 poängsutbildning
Utbildningen som nu genomförs för andra gången har under 2002 avslutat de första 20
poängen. Utbildningen har haft 25 deltagare och de flesta fortsätter med de återstående 20
poängen. Utvärderingarna av kursen är mycket goda. De första 20 poängen har haft följande
fördelning: Ledning och organisering av kommunal verksamhet(5 p), Personalarbete och
socialpsykologiska perspektiv(5 p), Förändringsarbete och kvalitetsutveckling(5 p),
Organisationsteori och organisationspsykologi (5 p). De kommande 20 poängen har följande
innehåll: Metoder i kvalitetsutveckling (5 p), Forsknings- och utvärderingsmetodik (5 p),
Projektarbete (inom ramen för ledarskap, förändringsarbete och kvalitetsutveckling) (10 p).
Kursansvarig är fil dr Owe Anbäcken, institutionen för beteendevetenskap.

Arbetsledare inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.
I anslutning till projekt Gothia uppmärksammades behovet av kunskapsutveckling kring
arbetsledarrollen inom främst socialtjänstens IFO-verksamhet. Kritiken mot arbetsledarna
var stundtals hård. Detta har bl.a. lett till initiativ kring ovannämnda 40 poängsutbildning
(FAKU). I samarbete med Svenska kommunförbundet överenskoms om genomförande av
en studie kring arbetsledarnas kunskapsbehov. Finansiering söktes av Svenska
kommunförbundet från Socialstyrelsens projekt, kunskapsbaserad socialtjänst (KUBAS).
Medel erhölls därifrån. Med stöd av dessa medel har CKS anlitat Sven- Inge Arnell, Örjan
Högberg och Robert Jonsson att genomföra en studie kring arbetsledarnas kunskapsläge och
arbetssituation i drygt 80-talet kommuner. Rapporten har avlämnats i slutet av året och den
kommer att publiceras under första kvartalet 2003.

Attraktiv skola
Medverkan i det nationella utvecklingsprojektet ”Attraktiv skola” har under 2002 fortsatt
dels genom fortlöpande kontakter med de kommunala projektledarna i Finspång respektive
Norrköping, dels genom förmedling av forskarkontakter. Institutionen för
Beteendevetenskap medverkade med en presentation av forskning angående lärares
yrkesutövning vid en av ”Attraktiv skola”-konferenserna i länet i maj 2002. Syftet var att
utöver själva forskningspresentationen ge den grupp forskaren representerade direkta
ingångar i huvudmännens verksamhet. Ansvarig Eva Marie Rigné. CKS står till projektets
förfogande vad avser dokumentation, utvärdering m m och har dessutom medverkat i det
nationella utvärderingsarbetet.

Utvärderingsprojekt

Marielundsprojektet
CKS har haft ett uppdrag från Norrköpings kommun att följa och utvärdera ett fyraårigt
förnyelseprojekt i bostadsområdet Marielund. Projektet som pågick under åren 1998–2001
var ett led i regeringens satsningar på ”utsatta bostadsområden” (”Blommanmedlen”) och
finansierades till lika delar av kommunen och staten. De övergripande syften som nämndes i
regeringens riktlinjer var att öka arbetskraftsdeltagandet, höja kompetensen, öka de
vardagliga kontaktytorna mellan invandrare och svenskar, motverka utanförskap samt att
bidra till en god social och kulturell utveckling. Förnyelseprojektet bedrevs enligt
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kommunens handlingsplan och regeringens riktlinjer med ett underifrånperspektiv. Arbetet i
det lokala ”husrådet” som bestod av boende i Marielund, den politiska styrgruppen och
delprojekten följdes därför genom deltagande observationer och intervjuer.

 Slutrapporten Marielundsprojektet i Norrköping: Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas (Rapport
2002:1) sammanfattar erfarenheter och diskuterar vad man kan lära av projektets
genomförande och process. Beskrivningen och analysen av de större delprojekten utvecklas i
rapporten.

Underifrånperspektivet har kännetecknat satsningarna i Marielund, och en viktig lärdom
är att framgång i arbetet beror av att bostadsområdets speciella förutsättningar och behov
beaktas. De lokala aktörerna – enskilda boende, föreningar och verksamheter – har getts
stort utrymme vid genomförandet av projektet. Slutrapporten har författats av Eva Lindblad
som följt projektet sedan mars 1999.

Gothia/Qvalitet Öst
Gothia/Qvalitet Öst är ett länsövegripande nätverksprojekt i kvalitetsarbete som startade år
1996 (se ovan).

Under år 2002 utvärderades projektet av fil dr Maria Arvidsson. Utvärderingen bygger på
dokumentation från projektet samt på 21 intervjuer med deltagare från projektet.
Utvärderingen visar att projektet på det stora hela upplevts som positivt och givande samt
att kvalitetstänkandet fått fäste i flera kommunala verksamheter i länet. Utvärderingen har
avslutats i februari 2003.

Lupp
Motala kommun har under 2002 vänt sig till CKS för att få stöd med sammanställning och
analys av en studie som kommunen genomfört tillsammans med ett antal kommuner under
ledning av Ungdomsstyrelsen. Genom projektet skall lokalpolitiker kunna öka sina
kunskaper om hur ungdomar har det och utifrån detta utveckla sin ungdomspolitik.

Undersökningen har genomförts genom en från Ungdomsstyrelsen utformad och för
kommunerna gemensam databaserad enkät. Rapporten kommer att färdigställas under första
kvartalet 2003. Sammanställnings- och analysarbetete genomförs av fil.dr. Maria Arvidsson.

Utvärderingsstöd till Östsam
Den regionala utvecklingsprocessen kring framväxten av regionförbundet Östsam följes
sedan 1998. Arbetet följes av en projektgrupp bestående av Östsams tjänstemannaledning,
professorn i kulturgeografi, Reinhold Castensson, samt universitetslektorn i statsvetenskap,
Nils-Eric Hallström, med CKS föreståndare som sammankallande. Under året har
projektgruppen haft ett flertal sammankomster och Nils-Eric Hallström har successivt
avrapporterat sin delstudie kring Östsams legitimitet bland de förtroendevalda politikerna i
Östergötland. Denna studie avslutades i slutet av året och resulterade i studien Östsam – ett
regionalt projekt i tiden (CKS rapport 2002:2).

En CKS finansierad licentiatavhandling har också avlämnats under året. Robert Jonsson
överlämnade under våren avhandlingen Organisationstillblivelse och identitet – en studie av ÖstSam
(Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet).

Inom ramen för projektet har Reinhold Castensson lett arbetet med en studie benämnd
2000-talets Integrations- och utvecklingsstrategier för Östsvenska regionen. I slutet av året pågick arbete
med att sammanställa materialet i form av en ”lärobok” kring regionens utveckling. Avsikten
är att denna skall användas som underlag för att kunna kommunicera studiens resultat med
olika målgrupper i regionen.
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För att fördjupa förståelsen kring legitimitetsfrågorna har under året ett samarbete skett
med Novemus i Örebro. Doktorand Johan Mörk har tillsammans med professor Stig
Montin genomfört denna studie som kommer att avrapporteras i början av 2003.

Barns och ungdomars bästa
CKS har engagerats av Linköpings kommun för en utvärdering av utvecklingsprojektet
”Barns och ungdomars bästa”. I samband härmed har flera kontakter under året förmedlats
mellan den kommunala projektledningen och olika utbildningar inom universitetet, för att
studerande skall kunna ges möjligheter att skriva examensarbeten och liknande i anslutning
till projektet. Hittills har åtta studerande på detta sätt engagerats. De kommer från
lärarprogrammet respektive samhälls- och kulturanalysprogrammet. Projektutvärderingen
engagerar förutom FoU-koordinatorn också en doktorand i pedagogiskt arbete på 20% och
en lektor vid Institutionen för beteendevetenskap på 20%. Ansvarig för projektet är Eva
Marie Rigné.

Samarbete mellan fyra små kommuner
Ett fördjupat samarbete har inletts mellan fyra småkommuner i länets södra del. Dessa är
Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre (d.sk. KÖBY-kommunerna). Samarbetet inleddes
främst kring utbyggnaden av bredband men har fortsatt på flera administrativa områden som
personaladministration, telefonväxel, ekonomiadministration mm. Projektansvariga har vänt
sig till CKS för att få stöd kring uppföljning och utvärdering av projektet. Under året har
kontakt sökts med studenter intresserade av att skriva uppsats kring frågor relaterade till
projektet. Kontakt har även etablerats med Tema Teknik och social förändring där Magnus
Johansson och Elin Wihlborg engagerat sig i frågan. De har sökt och erhållit
forskningsmedel för studier kring bredbandsutbyggnaden. I dessa studier kommer KÖBY
kommunerna att ingå. Arbetet befinner sig vid årets slut i ett initialskede.

Östgötanätverket för Kunskapslyftet
Nätverksarbetet koordineras från Institutionen för beteendevetenskap med doktoranderna
Liselott Assarsson och Katarina Sipos-Zackrisson som ansvariga. I nätverket ingår
kommunerna Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping,
Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Nätverket fokuserar
kvalitetsarbete och utveckling av den kommunala vuxenutbildningen. Med tiden har
innehållet vidgats till vuxenpedagogik som tema. Under året genomfördes månadsvisa
seminarier med varierande innehåll och ett internat. Två Pedagogiska caféer med externa
föreläsare anordnades också. Utöver formella möten ansvarade doktoranderna för enskild
kommunhandledning och utbildningsdagar. Arbetet med att lyfta fram den kommunala
vuxenutbildningens roll i regionen har fortskridit. Under hösten beslutades att fördjupa
samarbetet som pågått sedan 1997 i nätverksform. I det nya ÖstgötaForum för vuxnas
lärande och vardag är fokus att fördjupa det vuxenpedagogiska samtalet. Ambitionen är även
att samverka med andra aktörer relaterade till den vuxenpedagogiska arenan. Aktörer som
redan blivit medlemmar är länsbibliotek och facklig organsiation samt aktörer på nationell
nivå. Arbetet finansieras gemensamt av de ingående kommunerna. Nätverket har sitt
ursprung i ett CKS-initiativ. CKS roll består idag främst att vara samtalspartner samt bistå
med praktiskt stöd.
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Externa kontakter

Följande uppdrag innehas av professor Tora Friberg:

Forskningsråd
Ledamot av Svenska kommunförbundets forskningsråd
Ledamot av Glesbygdsverkets forskningsråd
Ledamot av forskningsrådet för kollektivtrafik vid VINNOVA
Ledamot av Arbetets museums yrkeshistoriska råd

Ledamot i referensgrupp vid Jönköpings länstrafik
Ledamot av arbetsgruppen för utarbetande av ett turismprogram för Linköpings

universitet.

Ledamot av betygsnämnder
Ingela Schånberg: Genus och utbildning. Ekonomisk-historiska studier i kvinnors

utbildning ca 1870 – 1970. Institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet.
Eva Javefors Grauers : Profession, genus och företagarpar, En studie av advokater och

köpmän. Ekonomiska institutionen Linköpings universitet
Johanna Forsell: Hushållsproduktion och föräldraledighet. Att städa, tvätta och laga mat –

med och utan barn. Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Opponent på avhandling:
Katarina Pettersson: Företagande män och osynliggjorda kvinnor Diskursen om Gnosjö ur

ett könsperspektiv. Institutionen för kulturgeografi, Uppsala universitet.

Sakkunniguppdrag:
Ledamot av sakkunniggruppen vid tillsättandet av en professorstjänst i ekonomisk geografi

i Trondheim

Följande uppdrag innehas av föreståndare Björn Eklund:
Föreståndaren har under året medverkat i utredningen kring en socionomutbildning vid

Linköpings universitet. Cirka tio kommunföreträdare har ingått i olika arbetsgrupper kring
utbildningsprogrammet.

Föreståndaren har ingått i utredningsgrupp kring inrättande av en ny Institution Tema
kulturarv och kulturproduktion (Tema Q).

Föreståndaren ingår i referensgruppen för Äldrecentrum Östergötland.
Föreståndaren ingår i referensgrupp kring utvärdering av Svenska kommunförbundets

FoU-råd.
Föreståndaren ingår i en referensgrupp knutet till Socialstyrelsens projekt

Kunkskapsbaserad socialtjänst (KUBAS).

Nationella/internationella forskarkontakter

Professor Tora Friberg har haft nationella och internationella forskarkontakter enligt nedan:
Direkta samarbeten har skett med Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

geografi, Lunds universitet, Högskolan i Blekinge samt Tema Stadsbyggnad, Chalmers i
Göteborg.

Kontinuerlig kontakt upprätthålls i form av nätverk med geografer inom framför allt
Sverige som träffas regelbundet vartannat år på de s.k Geografdagarna där värdskapet
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alternerar mellan de geografiska institutionerna. Vidare med ett nätverk av tidsgeografer som
träffas varje år i en workshop där värdinstitutionen alternerar mellan olika geografiska
institutioner

Därtill kan fogas ett nätverk knutet till en arbetsgrupp Gender and Geography inom
Internationel Geography Union, IGU som anordnar regelbundna internationella
konferenser.

Vid ett par tillfällen har en mer aktiv medverkan i form av presentation av papers
förekommit, närmare bestämt vid

Konferensen: Placing Gender/Making Policy, Toronto, Canada 31 Maj 31-June 3, 2002
Prof. Tora Friberg: Paper, Towards a Gender Conscius Conter-discourse in

Comprehensive Physical Planning
Konferensen: Sparsely populated region in the global economy 14-15 oktober 2002
Prof. Tora Friberg: Paper: Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov

Sökta och beviljade forsknings- och
utvecklingsanslag

Vinnova har beviljat 700 000 kronor för projektet Mötesplatser.
Svenska kommunförbundet och Vinnova har beviljat medel till projektet Östergötlands
kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik. Beloppet är 1 miljon kronor
och projektet pågår under tre år.
Vägverket har beviljat 480 000 kronor för ett projekt med titeln Jämställdhetsperspektiv i teori och
praktik. Två fallstudier med fokus på arbetsresor.
Vetenskapsrådet har beviljat 50 000 kronor i bidrag till sökkonferenser inom
utbildningsområdet i anslutning till Centrum för Kommunstrategiska studiers idéforum
under 2003.

Publikationer

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

CKS Rapporter
Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas..
Eva Lindblad. Rapport 2002:1
Östsam – ett regionalt projekt i tiden. Nils-Eric Hallström. Rapport 2002:2

CKS Arbetsnotat
Verksamhetsberättelse 2001. (Arbetsnotat 25.)
Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt. Nils-Eric Hallström (Arbetsnotat nr 26)
Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt. Nils-Eric Hallström (Arbetsnotat nr 27.)
Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället. Magnus Johansson och Elin Wihlborg
(Arbetsnotat nr 28.)
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CKS Nyhetsbrev
CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bl a skickats till samtliga ordinarie
ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige. Informationsavdelningen vid
universitetet har medverkat med artiklar och redigeringsarbete. Upplagan är 1100 exemplar.

Övriga publikationer
Ett flertal av de projekt och utredningsarbeten som CKS medverkar i publiceras utanför
enhetens egen rapportserie bl a nedanstående publikationer:

Kommunchefers tidsanvändning – en studie om kommunchefers funktioner och roller,
licentiatavhandling av Örjan Högberg, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet.

Organisationstillblivelse och identitet – en studie av ÖstSam, licentiatsavhandling av Robert
Jonsson, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet.

The use of Standardises Environmental Management Systems in Swedish Local Authorities,
licentiatsavhandling av Sara Emilsson, miljöteknik, Institutionen för fysik och mätteknik vid
Linköpings universitet.

Substance Flow Analysis for Environmental Management in Local Authorities – method development
and context, doktorsavhandling av Annica Lindqvist, miljöteknik, Institutionen för fysik och
mätteknik vid Linköpings universitet.

Kommunchefers chefskap – Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, författare är Leif Jonsson,
Peter Gustavsson, Sven-Inge Arnell, Örjan Högberg och Robert Jonsson. Bokförlag Nya
Doxa.

Organisering av politiskt arbete – En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en
svensk kommun. Författare är Leif Jonsson. Bokförlag Nya Doxa.

Health economic studies on advanced home care. Doktorsavhandling av Agneta Andersson, tema
Hälsa och samhälle, Linköpings universitet.

Steg framåt. Strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering. Tora
Friberg & Anita Larsson (2002). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Rapporter och Notiser 1162, Lunds universitet.

Om konsten att foga samman – Kvinnors förflyttningsprojekt i tid och rum. I Katarina Schoug (red)
Svensk kulturgeografi och feminism – rötter och rörelser i en rumslig disciplin. Karlstad
University Studies. Tora Friberg (2002)

Platsen som kulturbärande rum – om kommuner i hemsidornas spegel. I Gösta Blucher och Göran
Graninger (red) Hur djup är kulturens rum? Stiftelsen Vadstena forum för
samhällsbyggande. Tora Friberg (2002)

Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov. Tora Friberg: (Publicering 2003)
Profession, science and state: psychology in Sweden 1968-1990. Doktorsavhandling av Eva Marie

Rigné, sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Hemsidan
Lisbeth Sandstedt har ansvarat för uppdatering av CKS hemsida. Adressen är
www.tema.liu.se/cks
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Seminarieverksamhet m m

9-10 januari inleder Tora Friberg konferensen Transportforum med rubriken Fysisk planering
– trafikrum – genus. Konferensen äger rum i Linköping
25 januari, föreståndaren tillsammans med Östsams kanslichef besöker Novemus i Örebro
för att planera utvärderingsstudie av Östsam.
30 januari, överläggningar med länets skolansvariga kring utbildningsfrågor.
1 mars inleder Tora Friberg Östsams stämma under rubriken Livspusslet och familjernas
tidsekonomi
7 mars föreläser Tora Friberg om Genusperspektiv på fysisk planering – planerarnas förhållningssätt.
Platsen är Gotlands högskola i Visby.
7 mars inleder Tora Friberg ett projekt kallat Kvinnor på norr på Fårösund. Rubriken är Att ta
sig från en plats till en annan.
11 mars, CKS kansli medverkar i överläggningar med Östsams politiska styrgrupp för
utbildning och kompetensutveckling.
14 mars inleder Tora Friberg en konferens om Fattigdom, makt och fördelning med
rubriken Tid – en ojämnt fördelad resurs.
19 mars inleder Tora Friberg konferensen Trygg stad i Malmö. Rubriken är Konsten att länka
samman platser.
21 mars besöker CKS kansli kommunstyrelsen i Vadstena.
3 april var Tora Friberg med i en paneldebatt om Regionalpolitik ur ett genusperspektiv. Arrangör
var Region Västra Götaland
8 april. CKS kansli besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Ödeshög.
9 april, CKS kansli besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Boxholm.
10 april, vetenskaplige ledaren och föreståndaren medverkar i en konferens för länets åtta
minsta kommuner (P8- kommunerna) och diskuterade lokal utveckling och behovet av
forskning.
11 april, föreståndaren medverkar i planeringsdag med Linköpings FoU-enhet i Vadstena.
12 april föreläser Tora Friberg på Förvaltningshögskolan i Göteborg om Transporter och
resande ur ett genusperspektiv
15 april, CKS kansli besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Åtvidaberg.
18 april inleder Tora Friberg en konferens i Karlstad som handlar om Jämställd välfärd.
Inledningen handlade om Sätt att arbeta och tänka kring genus och fysisk planering.
19 april, CKS kansli besöker systerorganisationen KEFU i Lund.
23 april föreläser Tora Friberg vid ett dialogseminarium i Söderhamn. Rubriken är Hur tänker
planerare i kommuner kring kvinnor och män.
23 april inleder Tora Friberg ett doktorandseminarium vid Arbetslivsinstitutet i Söderhamn.
Rubriken är Dilemma i forskningsprocessen.
24 april medverkar Tora Friberg vid konferensen Vad skapar nationell och regional tillväxt?
Forskarmöte om tillväxt. i Piteå. Tora inleder konferensen med Större regioner – hållbara regioner.
Effekter på den sociala dimensionen.
2 maj, CKS anordnar diskussion kring socialtjänstens utveckling med Östsams ordförande
samt de socialpolitiskt ansvariga i Norrköpings och Linköpings kommuner.
6 maj, CKS kansli besöker kommunstyrelsernas arbetsutskott i Kinda och Ydre.
14 maj, CKS medarbetaren Eva Marie Rigné disputerar på avhandlingen Profession, science and
state: psychology in Sweden 1968-1990, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
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22 maj, I samarbete med Tema Q genomföres seminariet, ”Kulturens roll i den regionala
utvecklingen”. Professor Sune Berger vid Karlstads universitet föreläste.
23 maj inleder Tora Friberg Tidsgeografiskt seminarium, med titeln Hur tidsgeografin kan
utnyttjas, vid Stockholms universitet
31 maj, seminarium kring IT-samhälle i förändring. Elin Wihlborg och Magnus Johansson
redovisar sin studie av bredbandsutbyggnaden med exempel från Tranås, Mjölby och
Motala. Ca. 20 deltagare.
4 juni, seminarium arrangeras för Linköpings kommun kring välfärdsbokslut.
12 juni, föreståndaren medverkar i konferens för länets social- och
omsorgsnämndsordföranden och diskuterar socialtjänstens utveckling.
13 juni, CKS kansli genomför planeringsdag på Ombergs turisthotell.
14 juni Föreläser Tora Friberg Om regionförstoring som utvecklingsstrategi vid en kurs i
Näriingslivsutveckling på lokal och regional nivå i Kivik, Region Skåne.
19 juni, Föreståndaren möter företrädare för Höglandskommunernas kommunalförbund vid
möte i Tranås.

25 juni, CKS vetenskaplige ledare samt föreståndaren möter länets
Kommunstyrelseordföranden och diskuterar forsknings- och utvecklingspolitik.

19 augusti, föreståndaren medverkar i planering av utvärdering av samverkansarbetet
mellan Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner, KÖBY.

20 augusti, företrädare för socialstyrelsen besöker CKS för att informera sig om CKS
erfarenheter av chefsutbildningar, 40 poängsutbildning i kvalitet och förändringsarbete samt
studien kring arbetsledarrollen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Från
universitetet medverkar filosofiska fakultetens dekan, kursansvariga samt berörda vid CKS.
Regionen företrädes av deltagare i 40 poängsutbildningen.

26 augusti, CKS kansli besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Mjölby.
29 augusti, fortsatt planering av KÖBY-utvärderingen.
5 september, CKS informerar Tema Q-doktorander om sin verksamhet.
6 september medverkar Tora Friberg vid en paneldebatt och workshop i Hässleholm,

Region Skåne. Konferensen handlar om Skånska utvecklingsdagar, Reginal tillgänglighet.
11 september, föreståndaren medverkar vid Tekniska nämndens i Linköping möte kring

utvärderingar.
18 september, CKS anordnar träff för lokala och regionala FoU-enheter. Ca. 15 deltagare
19 september, föreståndaren medverkar i diskussion kring utvecklingsfrågor med länets

kommunchefer i anslutning till projekt Q-öst.
23 september inleder Tora Friberg konferensen Jämställd planering – att synliggöra

ojämställdhet vid Länsstyrelsen i Linköping. Inledningsanförande har rubriken Könskodade rum
– om inflytande i den kommunala planeringen.

23 september, CKS kansli besöker kommunstyrelsens beredningsutskott i Motala.
24 september, CKS kansli besöker Söderköpings kommun och träffar kommunstyrelsens

ordförande samt kommunchefen.
24 september em., föreståndaren medverkar i högskoleverkets hearing om inrättande av

socionomutbildning vid Linköpings universitet.
27 september, vetenskapliga ledaren och föreståndaren möter kommunchefsnätverket på

Rimforsa kursgård.
10 oktober, Seminarium kring ”Den mångtydiga FoU-idén lokala FoU-enheters mening

och betydelse”. Mats Ekermo, fil.dr och föreståndare för Centrum för välfärdsforskning vid
Mälardalens Högskola redovisar sin doktorsavhandling. Ca. 15 seminariedeltagare
huvudsakligen från lokala FoU-enheter.
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14 oktober är Tora Friberg med vid en konferens med namnet Sparesly Populated Region in
the global economy. Hon inleder Workshop om Lokal utveckling med Tankar om forskningsbehov.

16 oktober inleder Tora Friberg en Yrkeshistorisk konferens vid Arbetets museum i
Norrköping genom att tal om Genusperspektiv i fysisk planering.

2 november ger Tora Friberg en föreläsning om I huvudet på planerare vid Malmö högskola.
19 november föreläser Tora Friberg om Vardagslivets organisation i tid och rum vid en

föreläsningsserie i Norrköping
3 december, överläggningar mellan CKS ordförande och föreståndare med ledningen för

lärarutbildningen.
5 december inleder Tora Friberg konferensen Kön i trafiken. Kommunikationer och

jämställdhet vid länsstyrelsen i Örebro län
5 december, besök från Västerviks kommun som orienteras om CKS verksamhet.
11 december, CKS kansli besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Valdemarsvik.
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Ekonomi

I årets resultat redovisas ett överskott med ca 750 tkr. Detta är hänförligt till att vissa
kostnader inte fallit ut under året. Så t.ex. har ingen kommundag genomförts under 2002 och
medel avsatta för utvärderingar har blott till en ringa del ianspråktagits. Vidare har flera av
projektuppdragen genererat mindre överskott, varav studien kring arbetsledarrollen inom
socialtjänsten gett det största med drygt 100 tkr. Universitetets anslag med 200 tkr som
utdelades i samband med tillträdet till professuren har inte ianspråktagits under året. Till
detta kommer vissa projektkostnader som inte fallit ut under 2002 och där medlen inte
kunnat periodiseras. Kostnaderna återkommer dock i budget 2003. Inkomna externa medel
avsedda att användas under 2003 och senare har periodiserats och ingår följaktligen inte i
årets resultat.

Den underbudgetering som skedde vid budgetbeslutet för 2002 har inte kunnat fullföljas
då flera av projekten som förutsattas kunna avslutas under året inte har kunnat komma till
avslut. Flertalet av dessa bedöms dock kunna fullföljas under år 2003.

Uppsatstävlan

CKS utlyste under våren en uppsatstävlan dit studenter inbjöds att tävla med uppsatser på C-
och D-nivå samt examensarbeten. Totalt inkom 18 tävlingsbidrag. Styrelsen beslutade att
belöna två uppsatser som årets bästa kommunuppsatser vid Linköpings universitet år 2002.
Dessa är: Efterfrågan på kollektiva persontransporter En studie av lokala och regionala persontransporter
författad av Johan Holmgren vid Ekonomiska institutionen samt Jämställt ledarskap? Genus,
organisation och ledarskap i skolans värld författad av Alma Persson vid Institutionen för
Tematisk Utbildning och Forskning. Styrelsen motiverar sitt beslut med att båda uppsatserna
håller god kvalité och är väl genomförda såväl beträffande teori, empiri som slutsatser. Deras
originalitet gör att de framstår som överlägsna övriga tävlingsbidrag samt har hög
kommunrelevans och de speglar tillsammans bredden i kommunernas ansvar.

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
Linköping mars 2003

Mats Johansson
Ordförande

Michael Cornell Iréne Lindén

Anders Senestad Karl-Axel Pettersson Molinder

Bengt Erik Eriksson Annika Rannström

Bengt Sandin Björn Eklund
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 Arbetsnotat utgivna av CKS

2002
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska studier

 (februari 2002)

26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt.
Nils-Eric Hallström (mars 2002)

27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt
Nils-Eric Hallström (april 2002)

28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället
Elin Wihlborg och Magnus Johansson (maj 2002)

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)
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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)

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 regional 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

2002
2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas

Eva Lindblad.

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

2001
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma

Nils-Eric Hallström.

2001:2 Östergötland – en innovativ miljö?
Charles Edquist och Hans Sjögren.

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

2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun
Siw Larsson.

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

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

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

Glenn Hultman och Björn Eklund.

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

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

1999:4 Scenarier för handlngsberedskap och hållbar utveckling
Abdul Khakee.

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

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

1998:2 Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa ungdomar och
ledande kommunpolitiker
Nils-Erc Hallström.

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

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

arbetslösheten i Östergötland
Nils-Eric Hallström.

Böcker

Etik i kommunal vardag. Från målsättning till praktik
Nina Nikku.
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Pågående projekt/uppdrag 2002

Projekt
Småföretagande som uttryck för kulturell
hållning

Anders Hjort af Ornäs

Informationsbehov och erfarenhetsöverföring
för strategiskt miljöarbete i kommuner

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

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

Elever i svårigheter Lisbeth Henricsson

Från Industrilandskap till universitetscampus Roger Qvarsell

Kultur som kommunal resurs Lars Kvarnström

Miljöarbete Olof Hjelm

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

Stadsnät som kommunal attraktionskraft i
nätverkssamhället

Magnus Johansson och Elin Wihlborg

Uppdrag

Marielund Eva Lindblad

Utvärdering projekt Gothia/Qvalitet Öst Maria Arvidsson

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

Östsam utvärderingsstöd Reinhold Castensson, Nils-Eric Hallström

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Maria Arvidsson
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Resultat- och balansräkning år 2002

Resultaträkning år 2002

Intäkter Belopp i kr

Kommunanslag/Östsam 3 500 000

Univ anslag 1 200 000

FoU koordinator/Fil fak 250 000

Två kulturstäder landstinget, Lkpg, Nkpg 300 000

Svenska kommunförbundet 390 000

Östsam 470 000

Barn o ungdomars bästa 320 626

Vetenskapsrådet 50 000

SPV 123 990

Ledarskap 210 000

Vägverket 240 000

Övriga intäkter 456 758

Summa intäkter 7 511 374

Kostnader
Löner/Arvoden 1 903 894

Professur 773 337

Resor/traktamente/ bilersättningar 70 331

Övriga personalkostnader/Personalutbildning 33 845

Litteratur/tidskrifter 25 071

Tryckning 103 741

Kontorsmaterial/Diverse varor 14 971

Tele post transporter 63 398

Liu- och institutionsavgifter 164 410

Projektkostnader 1 255 115

Kommundagar 12 679

Nyhetsbrev 94 630

Uppsatstävling 24 500

Utvärderingar 22 550

Avskrivningar 36 369

Periodiseringar 2 165 245

Summa kostnader 6 764 086

Årets resultat 747 288

Balansräkning

Summa tillgångar 4 640 347

Eget kapital

Ingående medel 1 727 814

Reserverade medel 2 165 245

Årets resultat 747 288

Summa eget kapital 4 640 347
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