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Verksamhetsberättelse 2003 

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 (numera Regionförbundet Östsam), 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 hos såväl 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 kunskapsutveckling för såväl förtroendevalda som 

anställa i kommunerna 
• tillkomsten av mötesplatser mellan forskare och praktiker inom det kommunala 

verksamhetsfältet. 
 

CKS har varit en fristående enhet inom institutionen för Tema. Verksamheten leds av en 
styrelse som tillträdde vid årsskiftet 2002/2003 och som under året bestått av följande 
ledamöter:  

Företrädare för Östergötlands kommuner 
Ordinarie ledamöter Ersättare 
Mats Johansson (s), ordförande  Jennifer Myhrén (s) 
Karl-Axel Pettersson Molinder (s) Anders Axelsson (s) 
Iréne Lindén (s) Anders Senestad (m) 
Katarina Karlberg (c) Gunnar Asserhed (fp) 
Jan-Willy Andersson (kd)  

Företrädare för Linköpings universitet 
Ordinarie ledamöter Ersättare 
Ursula Hass,  Christer Knuthammar,  
Annika Rannström, Elisabeth Sundin 
Bengt Sandin,  Elisabet Cedersund 
Magnus Holmström  
 
  

Centrums kansli leds av en föreståndare, kommunikatör Björn Eklund. Tora Friberg 
innehar tjänsten som professor och vetenskaplig ledare för CKS. Eva Marie Rigné arbetar 
som FoU-samordnare för programområdet utbildning. Lisbeth Sandstedt verkar som 
administratör på heltid under första halvåret och på deltid under andra hälften av året. 
Projektanställda under hela eller del av året har varit Sven-Inge Arnell, Maria Arwidsson, 
Ulrika Brage, Marie Gustavsson Holmström, Eva Lindblad och Siw Larsson. Reinhold 
Castensson har under första halvan av 2003 varit knuten till CKS på 40 %.  

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året: 5 mars, 19-20 maj, 16 
juni, 4 september och 4 december. 
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Under verksamhetsåret har universitetsstyrelsen beslutat om en ny institutionsbildning 
inom filosofiska fakulteten vilket innebär att CKS från årsskiftet 2003/2004 ingår som en 
centrumbildning i den nybildade Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
(ISAK). Som en konsekvens av organisationsförändringen har CKS kansli under november 
månad flyttat till Campus Norrköping. 

Under året har styrelsen med underlag från kansliet arbetat med samt fastställt ett 
forskningsprogram för mandatperioden. Underlaget för programmet har tagits fram genom 
samtal mellan kansliet och kommunstyrelser alt. kommunstyrelsernas arbetsutskott i länets 
kommuner. 
 

 

 5 



 

Verksamhetsplaneringen 

Den närmare innebörden av målsättningen med CKS verksamhet har utvecklats i skilda 
dokument. Den 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 Östergötland. 

Samtidigt betonas att kommunernas forskningsbehov ställer krav på hög vetenskaplig 
kvalitet. Det kräver att CKS arbetar strategiskt och stimulerar långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. CKS arbetar därför med att etablera forskargrupper vid universitetet 
som utvecklar en specialistkompetens som är användbar för kommunerna. Detta påverkar 
valet av arbetsformer. CKS grundval är kommunernas starka tilltro till universitetets förmåga 
att bidra med ny kunskap för att belysa och analysera kommunala problem. CKS 
grundläggande verksamhetsidé är att sätta den typen av forskning i främsta rummet som 
stämmer överens med det behov av kunskaper som kommunerna själva formulerat. Denna 
forskning skall förenas med högt ställda vetenskapliga krav.  

Med detta synsätt står relevansfrågorna i fokus såväl vid tillkomsten av projekt som under 
projektens genomförande samt vid utvärderingen. 

Detta innebär att CKS eftersträvar att: 
• planera FoU-projekt i samverkan med kommunala aktörer 
• samfinansiera 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 

kunna vara 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. 

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. Dessa har under året inlett sitt avhandlingsarbete 
  

Helena Kåks med rubriken: Vägen till vuxenlivet. En longitudinell studie av 
ungdomar från en landsbygdsregion med särskilt fokus i sociala och rumsliga aspekter  

 
Micael Nilsson med rubriken: Lokala politiska kulturer i omvandling i Östergötland 

 
Mats Brusman med rubriken: MÖTESPLATSER Skärningspunkter mellan 
kollektivtrafikens linjedragning och människors rörelsemönster 
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I vetenskapssamhället är det nödvändigt att en professor håller sig ajour med vad som 
pågår inom sitt fält vilket kan ske på olika sätt t.ex. att vara ledamot i betygsnämnder, fungera 
som opponent vid en doktorsdisputation, 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. 
samverkansuppgiften vilket kan innebära att föreläsa eller hålla inledningar på konferenser 
utanför universitetsmiljön. En viktig uppgift för professorn är således forskarutbildning vid 
Tema Kultur och samhälle.  

Den strategiskt viktigaste insatsen under året har varit styrelsens och kansliets arbete med 
ett nytt forskningsprogram. Programmet, benämnt Kunskap som redskap, fokuserar fyra 
kunskapsfält; Demokrati, Lokalsamhälle, Infrastruktur samt Välfärd. Dessa områden kan alla 
sammanföras under rubriken Lokal och regional utveckling. De aktiviteter som bör 
prioriteras inom varje område kommer att utvecklas under mandatperioden i samspel mellan 
universitetet och kommunerna. Redan under året har emellertid CKS arbetat med frågor som 
direkt berör dessa områden. 
  
 Demokrati 

Kunskapsutvecklingen inom detta område har pågått under året. Det har t.ex. gällt frågor 
om ledning och organisering av kommuner (samarbete med ALI), kommunalt kvalitetsarbete 
(samarbete med Östsam), kommuner i samverkan (de s.k. KÖBY-kommunerna) samt ett 
samarbete med Östsam och Novemus i Örebro kring framväxten av en regional 
samhällsorganisation. Ytterligare fält inom programmet kommer att utveckla. 
 
 Lokalsamhälle 

Lokalsamhälle skall tolkas som mindre avgränsade områden, såväl mindre kommuner, 
småorter som delar av stad, t.ex. en förort. Det kan också gälla landsbygdsutveckling och 
befolkningsförändringar. Det kan handla om livsstilar och ungdomars värderingar. Turism 
och kulturarvsfrågor hör också hemma här.  

Under året har ett samarbete inletts inom ISAK-institutionen kring lokalhistoria, 
kulturarv samt lokal och regional identitet. Tillsammans med Motala kommun har en 
enkätstudie kring ungdomars värderingar analyserats (Ung i Motala 2002, CKS rapport 
2003:5). 
 
 Infrastruktur 

Frågor som rör infrastruktur tilldrar sig stor uppmärksamhet och antas vara betydelsefulla 
för att skapa goda förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Insatserna är mycket 
kostnadskrävande. Under programrubriken döljer sig frågor som rör fysisk planering och 
såväl sociala som ekologiska effekter av utvecklingen. Hit hör även kommunikationsfrågor. 
Utbyggnad och övergång till högre utbildning är frågeområden som kommer att tilldra sig 
uppmärksamhet. 

Under året har ett par forskningsprojekt om transportsektorn inletts som faller under 
programrubriken. Vidare har ett uppdrag från Regionförbundet Östsam om regionala 
utvecklingsstrategier slutförts och avrapporterats till regionförbundet under september 
månad. Professor Reinhold Castensson engagerades för att genomföra uppdraget. Rapport: 
Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling, CKS rapport 2003:4) 
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 Välfärd 

Välfärdsfrågorna är av central betydelse för kommunerna. Hit hör frågor som handlar om 
demografi, hälsa och ohälsa samt utbildning. Under året har en hel rad aktiviteter genomförts 
inom utbildningsområdet i form av seminarier, nätverk, utvärderingsarbete, avrapportering 
av forskningsprojekt mm. Under året har samarbete med en ny socionomutbildning vid 
universitetet inletts.  I det fortsatta programarbetet är utvecklingen av sociala innovationer är 
av intresse. 

 
CKS arbetsformer kännetecknas av flexibilitet och anpassas efter de situationer som 

uppstår. Arbetet är nätverksinriktat varvid olika intressenter identifieras.  
Exempel på aktiviteter under året är utlysning av forskningsmedel, delning och 

samfinansiering av tjänster, samplanering och samfinansiering av projekt, utrednings-, 
utvecklings- och utvärderingsuppdrag. Vidare arrangeras utbildningar och seminarier. Årligen 
utlyses en uppsatstävlan. 

 

Beviljade forskningsmedel 

Nya projekt 
Under år 2003 utlystes två forskningsanslag om vardera femhundratusen kronor. 

Utlysningen inriktades mot två temaområden som rubricerades som i Att leva och verka 
Östergötland respektive Att utveckla livskraftiga samhällen. Tio ansökningar inkom och efter 
beredning beslutades att anslagen skulle gå till projekten: 

Barn och ungdomsvård som social praktik – ett projekt om skola och behandling. Projektledare: 
Susanne Severinsson och Elisabeth Cedersund, Institutionen för vård och välfärd samt 

Samverkan och konflikt i näringspolitiken i Östergötland: Kommuner, näringsliv och näringspolitik i  
Östergötland Projektledare: Geoffrey Gooch och Bo Persson, Ekonomiska institutionen. 

Fortsättningsprojekt 
Medel har även lämnats till ett antal tidigare beslutade och pågående projekt.  Det gäller: 
 
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) 
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Samarbete 

Under året har CKS  haft ett nära samarbete med andra, förutom de ovan nämnda, 
forsknings- och utvecklingsenheter som institutionen för fysik och mätteknik, nämnden för 
utbildningsvetenskap, Arbetslivsinstitutet i Norrköping samt regionförbundet Östsam. 

Kommunalt miljöarbete 
Genom avtal om finansiering av tjänster inleddes ett samarbetsprojekt vid årsskiftet 

1997/1998 och som pågått sedan dess.  
Samarbetet mellan CKS och Industriell miljöteknik fortsatte även under 2003 i form av 

ett samarbetsavtal. De medel som Industriell miljöteknik erhöll från CKS användes främst 
för att finansiera delar av en doktorandtjänst och en mindre del av en lektorstjänst. 
Lektorstjänsten har innehafts av Olof Hjelm och doktorandtjänsten av Sara Emilsson. 

Det vetenskapliga arbetet har likt de senaste åren främst handlat om kommunala 
miljöledningssystem. Tidigare har genomförts dels ett utvecklingsprojekt i regionen, dels en 
nationell enkätundersökning. Under 2003 fördjupades studierna genom två fallstudier av två 
kommuner med relativt stor erfarenhet av miljöledningssystemsarbete (Göteborg och 
Newcastle, Storbrittanninen). Dessa fallstudier gjordes med ett organisationsteoretiskt 
perspektiv och fokuserade områden som drivkrafter; strategi för implementering av 
miljöledningssystem; integration; spridning och acceptans; framtida utveckling av arbetet 
med miljöledningssystem. Resultaten från studierna finns i artikeln ”Different approaches to 
standardised environmental management systems in local authorities – two case studies in 
Gothenburg and Newcastle” vilken är accepterad för publicering i tidskriften ”Corporate 
Social Responsibility and Environmental Management”.  

En erfarenhet från genomförda studier var att så kallad indirekt miljöpåverkan ofta var 
svårt för kommunerna att hantera. Exempel på sådan miljöpåverkan är miljöpåverkan av 
information, utbildning, planering och beslutsfattande. Under hösten 2003 inleddes därför 
ett arbete med att formulera relevanta forskningsfrågor kring detta område. Som led i detta 
anordnades ett seminarium kring indirekt miljöpåverkan på Linköpings universitet 2003-10-
24 dit samtliga östgötakommuner bjöds in. Under senhösten påbörjades en studie av hur 
svenska kommuner arbetar med indirekt miljöpåverkan i sitt miljöledningsarbete. Denna 
studie kommer att avslutas under 2004. 

Under året genomfördes en större utvärdering av Linköpings kommuns lokala 
investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (LIP). Denna utvärdering gjordes med andra 
medel än från CKS. Erfarenheterna från denna och tidigare utvärderingar av LIP i 
Östergötland har dock gett värdefulla erfarenheter och under hösten inleddes arbetet med att 
beskriva och förklara denna form av lokalt miljöarbete ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta 
arbete pågår fortfarande och beräknas avslutas under våren 2004. 

Ett seminarium genomfördes 2003-04-24 inom nätverksprojektet Gothia/Qvalitet Öst 
med syftet att visa på och diskutera kopplingen mellan kvalitetsarbete och 
miljöledningsarbete. 

Samarbete med Arbetslivsinstitutet 
Sedan flera år pågår ett samarbete med Arbetslivsinstitutets enhet i Norrköping om ett 

forsknings- och utvecklingsprogram som benämns Ledning av kommuner. Programmet bedrivs 
i nära samarbete med Östgötaregionens kommunledningar i form av två nätverk – ett i vilket 
regionens kommunchefer ingår och ett med regionens kommunstyrelseordförande. Förutom 
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Östgötakommuner medverkar också Katrineholm och Tranås.  I nätverken behandlas olika 
aspekter av ämnet Ledning av kommuner i avsikt ett möjliggöra dels lärande och 
erfarenhetsutbyte hos deltagarna i nätverken, dels forskning. Med hjälp av lärande kan 
nätverksdeltagarna medverka till utveckling och förnyelse av ledningsförhållanden i den egna 
kommunen. De diskussioner som sker i nätverken bedrivs i systematiserade former. De 
dokumenteras och utgör ett underlag för forskning.  

Ett antal forskningsresultat har publicerats. En bok om kommunchefers chefskap 
publicerades under oktober 2002.1 I början av 2003 publicerades en bok avseende 
kommunstyrelseordförandes ledningssituation.2  I en artikel i tidskriften Kommunal ekonomi 
och politik som kommer att publiceras under våren 2004 jämförs 
kommunstyrelseordförandes och kommunchefers ledningssituationer med varandra.  

Vid sidan om nätverken, men inom ramen för forskningsprogrammet, har en studie gjorts 
av organisering av politiskt arbete. Studien gjordes i anslutning till en utvärdering av Motala 
kommuns satsning på att vitalisera kommunfullmäktiges arbete. Studien har publicerats. 3 
Studien har också använts för att diskutera tröghet i samband med organisering av politiskt 
arbete, vilket har publicerats i tidskriften Kommunal ekonomi och politik (volym 7, nummer 
2, juni 2003.)  

Kommunchefsnätverket etablerades 1999 och går alltså under 2004 in på sitt sjätte år. 
Kommunstyrelseordförandenätverket startade 2001. Från och med 2004 ingår Östsams 
ordförande och direktör i respektive nätverk.  

De hittillsvarande samarbetena i de nämnda nätverken har studerats i sig och därvid 
uppmärksammats med avseende på hur de har bidragit till lärande och kunskapsbildning, hur 
de fungerar som nätverk samt som regionala innovationssystem. Detta har dokumenterats i 
en skrift utgiven av CKS med titeln: Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete 
mellan forskning och praktik. Skriften har författats av Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell.  

Samarbetet med Arbetslivsinstitutet har under 2003 inneburit att frågor om organisering 
av kommuners ledning har uppmärksammats inom ramen för området ledning av 
kommuner. Fem fallstudier har genomförts för att studera hur några kommuner i 
Östergötland har organiserat sina politiska och administrativa kommunledningsfunktioner 
under senare år. Såväl strukturella som processmässiga aspekter har studerats. Dessa studier 
är färdiga och har avrapporterats till kommunerna. Under våren 2004 skall de diskuteras i de 
nämnda nätverken och publiceras i en samlad rapport. 

Inför 2004 är samarbetet i övrigt tänkt att handla om ämnet Kommunledningars hantering av 
kommunal utveckling. Fem perspektiv kommer att användas; kommunledningars arbete med 
regional utveckling, med interkommunalt samarbete, med samhällsutveckling, med 
utveckling av medborgardelaktighet samt med kommunal utveckling i stort. I detta arbete  
kommer etablerade nätverk att utnyttjas Under 2001 startade – i samarbete mellan CKS och 
Arbetslivsinstitutet – ett ledarutvecklingsprogram för kommunala chefer. Programmet kallas 
Ledarskap i kommuner och vänder sig till högre chefer och blivande chefer i regionens 
kommuner. Under 2001-2002 genomfördes det första programmet. Deltagare var 17 
kommunala chefer från 8 kommuner. Efter kursen har två uppföljningsinternat genomförts.  

                                                           
1 ”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. 
2 ”Kommunstyrelseordförande. Kommunledare med politisk förankring.” Bokförlaget Nya Doxa. 
Författare: Leif Jonsson. 
3 ”Organisering av politiskt arbete. En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en 
svensk kommun.” Bokförlaget Nya Doxa. Författare: Leif Jonsson. 
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Det andra programmet kommer att vara avslutat under april 2004. Ytterligare 16 personer 
från 8 olika kommunala huvudmän deltar. Ett tredje program planeras med trolig start i 
augusti 2004. 

Programmet omfattar ca 30 kursdagar fördelade på fem internat, ett dussin 
seminariedagar samt gruppaktiviteter och praktik. Det unika med programmet är att det 
behandlar ledarskap utifrån teorier, forskning och praktik som har sin utgångspunkt i det 
kommunala sammanhanget.  

Utbildningen är ett konkret resultat av det samarbete CKS har med kommunerna i 
östgötaregionen. Av genomförda utvärderingar från det förra programmet framkom att 
programmet medfört att cheferna utöver att tillägna sig nya kunskaper och utvecklat sig i sina 
roller fått nya kontakter/nätverk. Det har i flera konkreta fall lett till ett ökat samarbete 
mellan deltagarnas kommuner. Kursansvarig är Sven-Inge Arnell. 

Arbete kring skola och utbildningsfrågor 
År 2000 inleddes arbetet med den speciella form av regionalt utvecklingscentrum som 

Östergötlands kommuner och Linköpings universitet tillsammans valt och gett uttryck för i 
en verksamhetsidé för ett treårigt projekt. Under 2003 har olika typer av aktiviteter 
genomförts inom ramen för detta.  

Under året har CKS finansierat ett pågående forskningsprojekt med inriktning på 
skolfrågor – detta redovisas närmare nedan. Projektet drivs av en person anställd inom 
Linköpings kommun gemensamt med en forskare från Institutionen för beteendevetenskap. 
Slutredovisning beräknas ske 2004. 

En andra viktig aktivitet under året har bestått av en seminarieserie kring regional 
skolutveckling som anordnades under hösten 2003, med sammanlagt tre träffar. 
Seminarierna fokuserade det skolutvecklingsarbete som kommuner i regionen bedrivit med 
hjälp av statliga utvecklingsmedel, och anordnades i samarbete med rektorsutbildningen vid 
Linköpings universitet samt Nämnden för utbildningsvetenskap. Seminarieserien 
dokumenteras i form av ett kommande arbetsnotat i CKS:s skriftserie. Finansiering har skett 
genom Vetenskapsrådet. 

Det nätverk för kommunal vuxenutbildning som CKS i flera år understött har under året 
fortsatt sin verksamhet som ”ÖstgötaForum för vuxnas lärande”. Verksamheten bedrivs 
genom regelbundna nätverksträffar, pedagogiska caféer, seminarier och föreläsningar. 
Samtliga kommuner i länet ingår i detta nätverk, som leds av två doktorander från 
Institutionen för beteendevetenskap.  

Under året har också CKS inlett ett närmare samarbete med den statliga 
rektorsutbildningen vid Linköpings universitet. I fokus för diskussionerna har varit behovet 
av en bredare typ av utbildning för personal med ledningsuppgifter inom skolan än vad som 
idag ryms inom rektorsutbildningen. Tanken har varit att med ledning av de 
utvecklingsprogram för kommunal ledningspersonal som CKS engagerats i inom andra 
sektorer, också kunna hitta aktiviteter och ett utbud som kan riktas mot utbildningssektorn. 

De ändrade förutsättningarna för samverkan inom universitetet i och med att 
Utbildningsvetenskapliga nämnden dragit sig ur sitt partnerskap med CKS leder till att 
arbetet fortsättningsvis måste få en något annorlunda inriktning. Planering har påbörjats dels 
för framskrivande av ett konkretiserat forskningsprogram, med utgångspunkt i 
kommunrelevanta spörsmål, dels en fortsatt verksamhet som byggs upp runt 
forskningsinformation och kontaktskapande med universitetet i dess helhet.   

I samband med förändringen har tjänsten som FoU-koordinator inom 
utbildningsområdet permanentats. 
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Qvalitet Öst  
CKS har under flera år tillsammans med länets kommuner och Regionförbundet Östsam 

samverkat kring lednings- kvalitets- och utvecklingsfrågor. 
Projektet har successivt engagerat allt fler i det långsiktiga arbetet att utveckla 

verksamheterna i kommunerna. Under 2003 har närmare 140 personer – politiker såväl som 
tjänstemän – varit aktiva i projektet.  

Qvalitet Öst har haft åren 2001-2003 som projekttid men då deltagande kommuner 
önskar en fortsättning har beslut fattats om ytterligare en treårsperiod.  

Projektledare är Marianne Sennehed Petersson. 
Projektet har haft följande innehåll och aktiviteter under 2003: 
 

Lednings- och kvalitetsstöd till kommunledningar 
I åtta av länets kommuner har kommunstyrelser/produktionsstyrelse varit engagerade i 

att utveckla det politiska ledarskapet genom ett strukturerat förbättrings- och 
utvecklingsarbete.  

Arbetsgrupper från styrelserna har haft ett särskilt uppdrag från respektive styrelse att 
förbereda åtgärder och aktiviteter. 

Vid två tillfällen under 2003 har Qvalitet Öst tillsammans med CKS inbjudit 
arbetsgrupperna, ks-ordf, kommunchefer och kvalitetssamordnare till föreläsningar och 
erfarenhetsutbyte:  

Under maj 2003 genomfördes konferensen ”Innovativa kommuner – en väg till 
framgång” med rubriker och föreläsare som: 

-Kommuner – mycket speciella organisationer! Professor Elisabeth Sundin,  
-Mot en lokal och regional FOU-politik, Björn Eklund,  
-Botkyrka kommun och S:t Botvids gymnasium – ”långt ifrån lagom”. Rektor Tom 

Hagman, S:t Botvids gymnasium samt  
-Glöm inte faktor X! Fil. dr. Per Frankelius, Örebro universitet.  

Därefter följde gruppsamtal kopplat till temat innovationer och kommuner. 
Vid det andra tillfället som ägde rum i december 2003 presenterades pågående 

utvecklingsarbete i varje kommun, såväl bland politiker som bland tjänstemän. Under dagen 
medverkade också kommunstyrelsens 1: e vice ordförande samt kommundirektören från 
Botkyrka kommun. Kommunen har år 2003 utsetts till Årets kvalitetskommun. Björn 
Eklund medverkade med reflektioner över den utvecklingsprocess som startade 1996 med 
Gothia-projektet och som idag är Qvalitet Öst. Owe Anbäcken, studierektor vid 
Institutionen för beteendevetenskap, gav sin syn på utbildning för utveckling av kompetens 
och organisation.  

 
Regionalt nätverk för ”kvalitetssamordnare” 

Syftet med nätverket har varit och är att skapa en struktur för kvalitetsarbete, bl. a. genom 
att deltagarna bildar lokala nätverk med representanter från alla verksamheter inom 
respektive kommun. Fokus för kvalitetsarbetet har varit att utveckla arbets- och 
organisationsformer där ett antal grundläggande värderingar finns som utgångspunkt för att 
nå framgång.  

Under 2003 har deltagare i det regionala nätverket arbetat utifrån uppgjorda projektplaner 
och resultatet kommer att redovisas i januari 2004 i form av en slutrapport. De regionala 
nätverksträffarna har utöver erfarenhetsutbyte även innehållit utbildningar och föreläsningar 
allt från metoder och ”verktyg” till ledarskapsutbildning och personlig utveckling, 
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sammanlagt 19 dagar under 2003. Nätverket har fått stöd av Växtkraft Mål 3 under 3 år 
(2001 – 2003) och medel söks nu även för de kommande 3 åren.  

 
Referensgrupp med regionala fackliga företrädare 

Referensgruppen som består av representanter från de största fackliga organisationerna 
har fått kontinuerlig information om det pågående arbetet och varit värdefullt ”bollplank” 
för projektledaren.  

 
Nätverk för social- och omsorgsnämndsordförande 

Nätverket startade 1999 inom ramen för Gothia-projektet som var föregångare till 
nuvarande projekt. Nätverket var planerat att avslutas då Gothia-projektet upphörde men 
deltagande nämndordförande har velat ha en fortsättning och nätverket planeras pågå 
mandatperioden ut. Det övergripande syftet har varit och är att utveckla det politiska 
ledarskapet och socialtjänstens verksamhet. Under 2003 har träffarna innehållit 
utbildning/föreläsningar, erfarenhetsutbyte och studiebesök. 

 
Nätverk för ledare inom individ- och familjeomsorg (IFO) 

Liksom för föregående nätverk har tjänstemän inom IFO velat fortsätta sitt nätverk som 
också startade under Gothia-projektet. Anita Silfver (tidigare IFO-chef i Linköpings 
kommun) har varit ansvarig för nätverket som haft deltagare från länets samtliga kommuner. 
Syftet med nätverket har varit och är att genom samverkan och erfarenhetsutbyte fokusera 
socialtjänstens kvalitetsutveckling. Nätverket har också fungerat som referensgrupp till nya 
socionomutbildningen.  

 
Ledarskap och förändringsarbete, 40-poängsutbildning 
(20 p + 20 p) 

Utbildningen som genomförs på kvartsfart har under 2003 innehållit delkurser såsom: 
Forsknings- och utvärderingsmetodik (5 p), Metoder i kvalitetsutveckling (5 p). Under 2004 
kommer ett projektarbete motsvarande 10 poäng att utgöra slutdelen av utbildningen. 
Tidigare delkurser har varit: Ledning och organisering av kommunal verksamhet (5p), 
Personalarbete och socialpsykologiska perspektiv (5p), Förändringsarbete och 
kvalitetsutveckling (5p), Organisationsteori och organisationspsykologi (5p).  

Utvärderingarna av kursen är mycket goda och ny utbildningsomgång med start 2005 
kommer att erbjudas kommunerna. Kursansvarig är Owe Anbäcken, Institutionen för 
beteendevetenskap.  
 
Utvärdering 

Projektet har utvärderats av fil. dr. Maria Arvidsson (gällande åren 1996 – 2002). 
Utvärderingen finns återgiven i en rapport ”Kommunalt kvalitetsarbete i samverkan”. (Se 
nedan.) 
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Projekt  

Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- 
och utvecklingspolitik 
Projektledare: Björn Eklund.  
Vetenskapligt ansvariga: Professor Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle och professor 
Elisabeth Sundin, Arbetslivsinstitutet Norrköping.  
Anställda forskare: För projektet räkning är fil. dr. Leif Jonsson, Arbetslivsinstitutet 
engagerad samt från hösten Kerstin Johansson, ITUF på 40 % för att genomföra en studie 
kring kunskapsprocesser inom socialtjänsten. Från årsskiftet kommer på motsvarande sätt fil. 
dr. Sofie Storbjörk., Tema Vatten att genomföra en studie kring kollektivtrafiken. 

Syftet med projektet är att studera hur kunskapsutveckling sker bland politiker och 
tjänstemän i kommuner vilket kan leda fram till framväxten av en lokal och regional 
forsknings- och utvecklingspolitik. Studien, som planeras pågå under en treårsperiod, sker i 
en situation där medvetenheten om behovet av en lokal och regional forsknings- och 
utvecklingspolitik växer sig allt starkare samtidigt som universitetets samverkansuppdrag 
fortfarande är mycket outvecklat. Kommunerna befinner sig i en situation där resurser 
omdisponeras, institutioner förändras och nya föreställningar växer fram. Det nya 
kännetecknas av att det uppstår lärprocesser bland såväl praktiker som forskare. Hur det sker 
och vilka som är involverade kan benämnas ett regionalt innovationssystem för offentlig 
sektor. CKS är en aktör inom detta fält.  

Under året har en rad kartläggningsaktiviteter genomförts samt avrapporterats till 
VINNOVA. Dessa gäller CKS egen verksamhet4 sedan starten av kommunforskningsrådet 
år 1991 samt en kartläggning kring kommustyrelseordförandenas- och kommunchefernas 
lärande5.  En studie kring socialtjänstens kunskapsprocesser har inletts. Det 
forskningsprogram som CKS styrelse fastställt utgör även det ett inslag i formandet av en 
lokal och regional forskningspolitik.  

Arbetet genomförs i nära samverkan med Arbetslivsinstitutet (ALI) i Norrköping, 
Regionförbundet Östsam samt samtliga östgötakommuner.  
Projektet finansieras huvudsakligen av VINNOVA. 

Jämställdhetsperspektiv i teori och praktik. Två fallstudier med 
fokus på arbetsresor 
Projektledare: Professor Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle.  
Anställda forskare: Doktoranderna Mats Brusman och Micael Nilsson, Tema Kultur och 
samhälle. 

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 

                                                           
4 CKS- en östgötsk innovation, Centrum för kommunstrategiska studier 1990-2002, Karin 
Sandberg, Innovativa kommuner 2003:2 
5 Ledningsnätverk för kommunal förnyelse Ett regionalt samarbete mellan forskning och praktik, 
Leif Jonsson, Sven Inge Arnell, Innovativa kommuner 2003:1 
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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. 
Projektet finansieras av Vägverket och är ett led i satsningarna för att uppfylla det nya 
delmålet om jämställdhet. 

Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens 
linjedragning och människors rörelsemönster  
Projektledare: Professor Tora Friberg, Tema Kultur och samhälle. 
Anställd forskare: Doktorand Mats Brusman, Tema Kultur och samhälle. 

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. 
Projektet finansieras genom VINNOVA. 

Två kulturstäder 
Projektansvarig är professor Johan Fornäs, Tema Kultur och samhälle.  
Forskare är fil. dr. Anneli Lindgren, Tema Barn samt fil. dr. Lena Gemzöe, Stockholms 
universitet.  

Under andra halvan av 2002 inleddes arbetet med forskningsprojektet Två kulturstäder. 
Projektet bygger på en projektidé av professor Johan Fornäs där samspelet mellan 
kulturpolitik och kulturliv i Östergötland studeras med tonvikten på en jämförelse mellan 
städerna Norrköping och Linköping. I fokus står samspelet mellan lokala kulturproducenter 
och kulturförvaltningar. Projektet fokuserar 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.  
Projektet samfinansieras av landstinget samt Norrköpings och Linköpings kommuner och 
kommer att avslutas under år 2005. 

Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel 
Detta är ett projekt som avrapporterats under året och som behandlar 

näringslivsstrategier i tre östgötska småkommuner gentemot småföretag.  Studien granskar 
de specifika för näringslivsklimatet som samspelet mellan småföretag och kommun skapar i 
de tre kommunerna (Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik) för att därefter dra generella 
slutsatser. 
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Studien har avrapporterats i de berörda kommunerna m.fl. sammanhang och 
uppmärksammats bl.a. av Svenskt Näringsliv. 
Ansvariga för projektet har varit professor Anders Hjort af Ornäs och forskare TiiaRiitta 
Granfelt. 

 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 publicerades under första kvartalet 
2003. 

 Attraktiv skola  
Projektet ”Attraktiv skola” engagerar i Östergötland två kommuner, Norrköping och 

Finspång, och CKS är med i det nationella nätverket kring projektarbetet. CKS har under 
året också medverkat i det nationella nätverket för regionala utvecklingscentra. Kontakter har 
också etablerats med den nybildade statliga Myndigheten för skolutveckling, som tagit över 
ansvaret för skolutvecklingsfrågor i samband med Statens skolverks delning i mars 2003. 
Utbytet har bestått i bl.a. konferenser och seminarier. 

Utvärdering 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.  
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 
avrapporterades och avslutades i februari 2003. 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 
I Motala genomfördes 2002 en enkätundersökning bland samtliga elever i år 9 och 

samtliga elever på gymnasiet i årskurs 2. Upprinnelsen till enkätstudien är ett nationellt 
projekt. Motala valdes 2001 ut att vara med i Ungdomsstyrelsens projekt: Lokal UPP-följning 
av ungdomspolitiken (LUPP). Förutom Motala har åtta andra kommuner i Sverige deltagit i 
detta. En anledning till att just Motala blev en av dessa kommuner är att det sedan ett antal år 
tillbaka pågår ett aktivt arbete för att öka ungdomars inflytande och deltagande i kommunens 
utveckling.  

Enkäten är utformad av Ungdomsstyrelsen i samråd med kommuner och forskare. Varje 
kommun i projektet svarade själv för analysen av enkätsvaren. Rapporterna från de olika 
kommunerna ser därmed olika ut. Samtliga återfinns på Ungdomsstyrelsens hemsida: 
http://www.ungdomsstyrelsen.se  

Motala kommun engagerade Centrum för kommunstrategiska studier under 2002 att göra 
bearbetning och analys av enkätsvaren. Arbetet inleddes av fil. dr. Maria Arvidsson och kom 
under 2003 att övertas av fil. dr. Marie Gustavsson Holmström. Från Motala kommun har 
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arbetet med enkätundersökningen och frågan om ungdomars inflytande i kommunalpolitiken 
drivits av Lena Henricson Ankersen och Nicklas Rudberg.  

Avsikten med projektet är att lokalpolitiker skall kunna öka sina kunskaper om hur 
ungdomar har det och utifrån detta utveckla sin ungdomspolitik. Frågorna i enkäten rörde 
elevernas bakgrund, fritid, skola, politik och inflytande, kompisar och familj, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. Bakom frågebatteriet ligger ambitionen att ungdomspolitik ska bedrivas 
sektorsövergripande och omfatta mer än skola, fritid och föreningsliv, som varit traditionella 
områden inom kommunal ungdomspolitik.  

Rapporten från CKS heter Ung i Motala 2002: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala 
kommun, Rapport 2003:5 och publicerades i slutet av 2003. I denna behandlas ungdomarnas 
syn på sig själva och sin vardag. Ungdomar i Motala skiljer sig inte nämnvärt från ungdomar 
över lag i Sverige idag. Det stora flertalet ungdomar i studien trivs bra i Motala kommun men 
många räknar med att flytta inom de närmaste fem tio åren för arbete, studier eller för att få 
se något nytt. Ett relativt stort antal, speciellt flickor, drömmer om att ge sig ut i världen för 
att resa, arbeta eller studera. I framtiden räknar upp emot hälften av ungdomarna med att 
skaffa sig en högskole- eller universitetsutbildning. Även om många vill bort och se annat än 
Motala är det många som med tiden kan tänka sig att återvända igen, inte minst för att det är 
i Motala man har sin familj och sitt sociala nätverk. När det gäller möjligheten att kunna 
påverka både skolan och den lokala politiken är ungdomarna ganska pessimistiska. Det är 
viktigt att ungdomars synpunkter tas till vara anser ungdomarna, men många säger också att 
de själva inte har något intresse av att själva delta i samtal eller att försöka påverka på annat 
sätt. Anledningen är för vissa ointresse och för andra att de helt enkelt inte tror att deras 
insats skulle spela någon roll. Resultaten av studien visar att hur frågor om samhällsfrågor och 
politik diskuteras har stor betydelse. Samhällsfrågor engagerar fler än politik. I rapporten 
lämnas även förslag på områden att följa upp i framtiden.  

2000-talets Integrations-och utvecklingsstrategier för 
Östsvenska regionen 

Den regionala utvecklingsprocessen kring framväxten av regionförbundet Östsam följes 
sedan 1998.  

Inom ramen för samarbetet har Reinhold Castensson lett arbetet med en studie benämnd 
2000-talets Integrations- och utvecklingsstrategier för Östsvenska regionen. Vid årsskiftet 2003/2004 
pågick arbete med att sammanställa materialet i form av en ”diskussionsbok” kring regionens 
utveckling. Avsikten är att denna skall användas som underlag för att kunna kommunicera 
studiens resultat med olika målgrupper i regionen.  

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 2004. Arbetet har 
finansierat av medel avsatta inom Östsam för utvärdering av Östsamprocessen. 

Barns och ungdomars bästa 
CKS gör på Linköpings kommuns uppdrag en utvärdering av kommunens 

utvecklingsprojekt ”Barns och ungdomars bästa” vilket kommunen och Östergötlands läns 
landsting gemensamt bedriver. Utvärderingen engagerar personal från Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och CKS. Studerande från lärar- 
och psykologutbildningar skriver i anslutning till utvärderingen olika typer av 
examensarbeten. Slutrapportering kommer att ske under 2004. 
Ansvarig för projektet är fil. dr. Eva Marie Rigné. 
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Kommunsamverkan i södra Östergötland (KÖBY) 
Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner samverkar sedan år 2000 kring 

utbyggnaden av ett bredbandsnät. I projektets inledningsskede kontaktades CKS med 
önskemål att få projektet beforskat. Kansliet har därför följt projektet under det gångna året 
samt deltagit i projektgruppsmöten mm. Minst ett forskningsprojekt har kommit igång men 
arbetet med att starta en utvärderingsstudie fortsätter. Under projekttiden har antalet 
kommuner som tar del av olika samarbetsaktiviteter ökat och samtidigt fortsätter 
integrationsprocesser mellan de berörda kommunerna 
 
Att omsätta förskolans läroplan i en lokal praktik 

Under 2003 har projektet med fil.lic. Bo Hedman, Institutionen för tematisk utbildning 
och forskning (ITUF) som ansvarig, formellt avslutats. Slutrapporteringen skedde i 
seminarieform under hösten 2003. 

Hur gick det sedan? 
Projektet drivs av universitetslektor Ulla-Britt Persson, Institutionen för 

beteendevetenskap (IBV) och fil. mag. Marianne Gutler Lindström, Linköpings kommun. 
Projektet utgör en uppföljning av den population av förskolebarn i Linköpings kommun som 
under 1990-talet genomgick tal- och kommunikationsträning i syfte att stimulera 
språkutvecklingen, och studerar hur det sedan gått för barnen under deras första år i 
grundskolan och vilka effekter de tidiga insatserna haft. Projektet kommer att resultera i en 
lic-avhandling av Gutler Lindström. 

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 organisation 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. 

Linköpings universitet som regional motor 
Projektets syfte är att kartlägga och analysera nyexaminerade studenters preferenser då 

det gäller deras val av framtida bosättnings- och arbetsort. Avsikten är att lägga de uppmätta 
preferensprofilerna till grund för analyser av hur väl de matchas av regionens bostads- och 
arbetsmarknad.  Två delstudier har genomförts, den ena inriktades på den första kullen 
studenter som examinerades från Campus Norrköping (Fredrik Sunnergren) och den andra 
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på studenter examinerades vid Campus Valla, Linköping (Anna Sandström, Kristin 
Gustavsson). Den första delstudien har redovisats i CKS-rapporten 2001:6 Social bundenhet och 
regional utveckling. Studenter väljer arbets- och bostadsort. Slutrapporten som också inkluderar den 
andra delstudien är under slutförande. 

Projektansvarig är professor Reinhold Castensson. 
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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 programrådet för infrastruktur vid VINNOVA 
Ledamot av Arbetets museums yrkeshistoriska råd 
Ledamot i referensgrupp vid Jönköpings länstrafik 
 

Universitetsuppdrag 
Ledamot av arbetsgruppen för utarbetande av ett turismprogram för Linköpings 

universitet. 
 
Ledamot av anställningsnämnden, Linköpings universitet 
 
Ordförande (tillika handledare) vid Christina Scholtens doktorsdisputation med 
avhandlingen Kvinnors försörjningsrum: hegemonins förvaltare och murbräckor. 
 
Huvudhandledare för tre doktorander vid Tema Kultur och samhälle (se ovan) 
 
Huvudhandledare för doktorand Birgitta Andersson, Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi, Lunds universitet. 

Ledamot av betygsnämnder: 
Johanna Forsell, doktorsavhandling, Hushållsproduktion och föräldraledighet. Att städa, 

tvätta och laga mat – med och utan barn. Tema Teknik och social förändring, Linköpings 
universitet. 

Gunilla Jonsson,doktorsavhandling, Rotad, rotlös, rastlös – Ung mobilitet i tid och rum. 
Kulturgeografiska institutionen Umeå universitet.. 

Bodil Axelsson, doktorsavhandling, Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och 
teatralisering i en klosterruin,Tema K Linköpings universitet. 

Opponent på avhandling: 
Ragnhild Jensen,doktorsavhandling: Sted, kjønn og politik, Oslo, Geografisk institutt, 

2003-04-03. 

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

i Trondheim. 
Ledamot av sakkunniggruppen vid tillsättandet av lektorstjänst vid kulturgeografiska 

institutionen, Umeå (pågående). 
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Följande uppdrag innehas av föreståndare Björn Eklund: 
Föreståndaren har ingått i utredningsgrupp kring inrättande av den nya Institutionen för 

studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). 
Föreståndaren ingår i referensgruppen för Äldrecentrum Östergötland. 
Föreståndaren ingick i referensgrupp kring utvärdering av Svenska kommunförbundets 

FoU-råd. 

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, Blekinge tekniska högskola, Tema Stadsbyggnad, Chalmers i 
Göteborg, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet samt Humanistiska institutionen 
Örebro universitet. 

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 
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. 

 
Föreståndare har under året varit inbjuden och medverkat i ett Nordiskt samarbete i 

NOPUS6 regi kring social service på landsbygd. 
 
Under året har samarbetskontakter förevarit med forskningsenheten Novemus vid 

Örebro universitet. 

                                                           
6 NOPUS, underorgan till Nordiska Ministerrådet med uppgift att organisera nordiska utbildningar 
inom det sociala fältet. 
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Publikationer 

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

 

CKS Rapporter 
Kommunalt kvalitetsarbete i samverkan – En sammanfattande utvärdering av ett 
regionaltutvecklingsprojekt, Maria Arvidsson.  Rapport 2003:1 
Etik, politik & ekonomi. Nina Nikku. Rapport 2003:2 
Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel. TiiaRiitta Granfelt och Anders 
Hjort af Ornäs. Rapport 2003:3 
Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling. Reinhold Castensson. Rapport 2003:4 
Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun. Marie Gustavsson 
Holmström & Maria Arvidsson. Rapport 2003:5 
Ledning av kommuner. Samverkan i Östgötaregionen mellan forskning och praktik. Leif Jonsson & 
Sven-Inge Arnell. Innovativa kommuner 2003:1 
CKS - en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 1990-2002. Karin Sandberg. 
Innovativa kommuner 2003:2 
 

CKS Arbetsnotat 
Verksamhetsberättelse 2002. Arbetsnotat 29) 
 

CKS Nyhetsbrev 
CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bl. a. skickats till samtliga 

ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige samt samtliga institutioner 
inom Linköpings universitet. Informationsavdelningen vid universitetet har medverkat med 
artiklar och redigeringsarbete. Upplagan är 1200 exemplar. 
 

Övriga publikationer 
Ett projekt där CKS medverkat som finansiär har avrapporterats som en 

doktorsavhandling: 
Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin. Doktorsavhandling 

av Bodil Axelsson (2003), Tema Kommunikation, Linköpings universitet. 
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Seminarieverksamhet mm 

Den 16 maj genomfördes i samverkan mellan projekt Qvalitet Öst och CKS en konferens 
under rubriken Innovativa kommuner. Huvudanförandet hölls av ekonomie doktor Per 
Frankelius, Örebro universitet och huvudsekreterare i utredningen Innovativa processer.  
 
Den 21 maj genomfördes ett seminarium med universitetslektor Ann-Kristin Ekman, 
Högskolan Dalarna, under rubriken Kultur och kontext. Vid seminariet belyses kulturbegreppet 
utifrån två lokala fält, brukssamhället Hällefors samt skogsbyn Ängersjö.  
 
Den 4 september genomfördes årets kommunforskningsdag på Konsert och Kongress i 
Linköping. Tema för konferensen var Ny forskning - nyttig forskning. Dagen innehöll ett antal 
plenarföreläsningar med huvudsekreteraren i den statligas utredningen Innovativa processer i 
kommuner och landsting, Per Frankelius som huvudtalare. Under eftermiddagen 
genomfördes sex stycken seminarier där styrelseledamöter fungerade som moderatorer. 
Antalet deltagare uppgick till drygt 80 personer. 
 
Den 23 september genomfördes ett seminarium kring projektet Två kulturstäder. Deltagare är 
förutom projektarbetarna företrädare för kulturverksamheterna i Norrköping och 
Linköpings kommuner samt Östsam. 
 
Den 9 oktober genomfördes ett seminarium i samarbete med Tema Q och enheten för 
historia med rubriken Östgötar finns dom? Vid seminariet deltog ett tjugotal personer, forskare 
och företrädare för den politiska ledningen i några östgötakommuner. 
Seminariet var samtidigt en avrapportering av projektet Kultur som kommunal resurs? 
 

Uppsatstävlan 

CKS utlyste under våren en uppsatstävlan där studenter inbjöds att tävla med uppsatser på 
C- eller D-nivå samt examensarbeten. Totalt inkom 12 tävlingsbidrag. Styrelsen beslutade att 
belöna Malin Risbergs (ITUF) D-uppsats Välfärdssamhällets verktyg – diskurser om segregation och 
allmännyttans socialpolitiska roll som årets bästa kommunuppsats vid Linköpings universitet år 
2003. Juryns motivering löd: ”Malin Risberg har i sin uppsats lyft fram en för kommunerna 
viktig såväl bostads- som socialpolitisk frågeställning. I studien belyser hon allmännyttans 
uppdrag, dess samverkan med andra aktörer på bostadsmarknaden och vilket resultat och 
återverkan dess agerande har på segregationen. Metodvalet gör att hon på ett intressant sätt 
kritiskt har granskat företagets agerande. Genom sitt djärva och kritiska förhållningssätt 
bidrar hon till en ökad kommunal förståelse för bostadsbolagets agerande och kommunens 
förmåga att hantera det aktuella politikområdet.”  
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Ekonomi 

I årets resultat redovisas ett överskott med 147 tkr. Detta är främst hänförligt till att 
medel budgeterade för gästforskartjänst inte kunnat utnyttjas. Samtidigt har de reserverade 
medlena minskat med 600 tkr jämfört med föregående år. Detta är beroende på att flera 
projekt avslutats under året. Så är fallet t.ex. med Nina Nikkus projekt: Etik, ekonomi och 
politik, Hjort av Ornäs samt Granfelt: Näringslivsklimat i kommunerna:en fråga om kultur och 
samspel m. fl. 

Den underbudgetering som skedde i 2003 års budget har inte kunnat fullföljas främst pga. 
att de projekt som beviljats forskningsmedel med 1 Mkr. inte startats förrän i slutet av året. 

Årets utgående balans uppgår till 4 156 tkr, varav de reserverade medlena uppgår till 
1 534 tkr. 
 

Övrigt 

Den 9 januari medverkade Tora Friberg med en inledning  ”Regionförstoring – en 
kvinnofälla” vid konferensen Transportforum i Linköping. 

 
Den 23 januari höll Tora Friberg en föreläsning ”Samhällsplanering och genus” i en 

uppdragsutbildning anordnad av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid 
Linköpings universitet.     

 
Den 5 mars höll Tora Friberg en föreläsning ”Genus i intervjuandet” i en 

fakultetsövergripande metodkurs för doktorander, Linköpings universitet. 
 
Den 11 mars höll Tora Friberg en föreläsning ”Tidsanvändning och genus” i en 

Ledarskapskurs för förvaltningschefer, Norrköping. 
 
Den 11 mars medverkade Tora Friberg vid en sammankomst med Finspångs kommun, 

kommunledningen, för att diskutera forskningsbehov. 
 
Den 24 april informeras regionföreningen av Föreningen Sveriges socialchefer om den 

nya socionomutbildningen. Medverkande programansvarig för socionomutbildningen 
Margareta Hydén samt Björn Eklund. 

 
Den 24 april höll Tora Friberg en inledning ”Genus och regionförstoring” vid en 

konferens om Regionförstoring. Varför och hur? anordnad av  Länsstyrelsen i Gävle. 
  
Den 5 maj medverkade Tora Friberg vid en sammankomst med förvaltningscheferna i 

Linköpings kommun för att diskutera forskningsbehov. 
 
Den 13 maj medverkade Tora Friberg vid en sammankomst med kommunledningen i 

Norrköpings kommun för att diskutera forskningsbehov.   
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Den 17 juni höll Tora Friberg en föreläsning ”Tid, tidsuppfattning, genus och vardagsliv” 
i kursen Ledarskap i kommunerna, Mauritzbergs slott. 

 
Den 21 augusti medverkar föreståndaren i en Work Shop arrangerad av Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundet kring den kommande forskningspolitiska 
propositionen. 

 
Den 25 augusti medverkar föreståndaren i överläggningar kring demokratiutveckling med 

landstingsfullmäktiges demokratiberedning. 
 
Den 2 september genomföres en presskonferens i samarbete med länets 

kommunstyrelseordföranden kring Arbetslivsinstitutets/CKS projekt om ledning av 
kommuner. Projekten redovisas i Östgöta Correspondenten samt nättidningen Östgöten. 

 
Den 9 september höll Tora Friberg en föreläsning ”Hur kan man tänka kring jämställdhet 

och trafik?”, Mälardalens länstrafik. 
 
Den 11 september informerade Björn Eklund och Eva-Marie Rigné filosofiska 

fakultetsnämnden om CKS verksamhet. 
 
Den 16 september och 18 september höll Tora Friberg föreläsningar kring temat ”Staden 

som livsmiljö” i kursen Urban Studies, Linköpings universitet. 
 
Den 18 september redovisas projektet 2000-talets Integrations- och utvecklingsstrategier för 

Östsvenska regionen för Östsams regionfullmäktige. 
 
Den 29 september medverkar föreståndaren vid ett möte med styrelsen för Centrum för 

lokalhistoria och diskuterar på vilket sätt samverkan kan ske. 
 
Den 1 oktober besöker CKS kansli tillsammans med företrädare för Arbetslivsinstitutet 

Novemus i Örebro. Man informerar varandra om respektive verksamheter. 
 
Den 7 oktober höll Tora Friberg en föreläsning ”Jämställdhetsperspektiv i fysisk 

planering”, Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet. 
 
Den 21 oktober sammanträder CKS kansli med universitetets uppdragsenhet. Informerar 

varandra om respektive verksamhet samt diskuterar formerna för kommande samarbete. 
 
Den 21 oktober höll Tora Friberg en föreläsning ”Genus i det offentliga rummet”, Bona 

folkhögskola. 
 
Under oktober månad ingav CKS en skrivelse till Finansdepartementet med synpunkter 

inför arbetet med den forskningspolitiska propositionen. 
 
Den 6 november deltog föreståndaren i en konferens för länets kommun- och 

landstingsfullmäktigeprecidier kring fullmäktiges arbetsformer. 
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Den 18 november medverkar Björn Eklund med ett inledningsanförande vid ett möte i 
Motala kommun under rubriken Barn och ungdomars livsvillkor. Arrangör var kommunens 
Barn- och ungdomsberedning. 

 
Den 20 november höll Tora Friberg en inledning, ”Kvinnor och män som resenärer”, vid 

en konferens om Transportforskning och jämställdhet på Rosenbad i Stockholm.  
  
Den 26 november informerade Karl-Axel Petersson Molinder, ledamot av styrelsen, och 

Björn Eklund om CKS verksamhet samt demokratiarbete i Motala kommun för en 
fullmäktigeberedning samt kommunstyrelsens arbetsutskott i Västerviks kommun. Besöket 
ingick i kommunens arrangemang under en demokrativecka. 

 
Den 1 december medverkade CKS kansli vid en överläggning mellan Norrköpings 

kommun och Linköpings universitet kring samverkan kring forskning och utbildning. 
 
Den 9 december höll Tora Friberg ett lunchföredrag ”Är tiden könsmärkt?” arrangerat av 

Studentprästerna samt Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning. 
 
Den 17 december höll Tora Friberg ett seminarium med titeln ”Planerares hantering av 

genus” vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping.  
 
CKS föreståndare har under året medverkat i utredningsarbetet kring en ny 

socionomutbildning vid Linköpings universitet. Arbete med att finna former för samverkan 
med kommunerna har ägnats stor uppmärksamhet och utvecklats i samråd med de 
länsgemensamma nätverk som finns för kommunernas socialtjänst. Kansliets administratör 
har under året engagerat sig i socionomprogrammets uppbyggnad av den praktikförlagda 
utbildningen och därvid medverkat till att drygt 60 praktikplatser skapats. Lisbeth Sandstedt 
lämnade under hösten kansliet för att övergå till att svara för praktikhanteringen inom 
socionomprogrammet. 

 
Under året har CKS varit representerat vid de fyra tillfällen som den statliga utredningen 

Innovativa processer genomfört sina kunskapsseminarier. Vid det avslutande tillfället den 3 
oktober presenterades CKS som ett av utredningens exempel samt medverkande med 
utställning. Därutöver har CKS underhand lämnat underlag och redovisat erfarenheter till 
utredningens huvudsekreterare. 
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Norrköping i februari 2003 
 
 
 
 
Mats Johansson Iréne Lindén  
Ordförande 
 
 
 
 
Jan-Willy Andersson Ursula Hass 
 
 
 
 
Katarina Karlberg Bengt Sandin  
 
 
 
 
Karl-Axel Pettersson Molinder Magnus Holmström  
 
 
 
 
Annika Rannström   
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 Arbetsnotat utgivna av CKS 

2003 
29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska studier 
 (mars 2003) 
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 

2003 
2003:1 Kommunal kvalitetsarbete i samverkan – En sammanfattande utvärdering av ett 

regionalt utvecklingsprojekt 
Maria Arvidsson 

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

 Nina Nikku 
2003:3 Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel 
 TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs 
2003:4 Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling 
 Reinhold Castensson 
2003:5 Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun 
 Marie Gustavsson Holmström och Maria Arvidsson 
 
2002 
2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas

 Eva Lindblad  
2002:2 Östsam – ett regionalt projekt i tiden  

 Nils-Eric Hallström  
 
2001 
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma 

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

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

Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm 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 handlingsberedskap och hållbar utveckling 

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

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

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

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

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

arbetslösheten i Östergötland 
Nils-Eric Hallström  

 

Innovativa kommuner 

2003 
2003:1 Ledning av kommuner. Samverkan i Östgötaregionen mellan forskning och 

praktik 
  Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell 
2003:2 CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 1990-2002 
  Karin Sandberg 
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Pågående projekt/uppdrag 2003/2004 

Projekt  

2000-talets integrations- och utvecklingsstrategier 
för Östsvenska regionen 
 

Reinhold Castensson 

Attraktiv skola 
 

Eva Marie Rigné 

Barn och ungdomsvård som social praktik – ett 
projekt om skola och behandling 
 

Elisabet Cedersund  
Susanne Severinsson 
 

Barns och ungdomars bästa Eva Marie Rigné 
 

Framgång eller motgång? Hur gick det sedan? En 
uppföljningsundersökning av Språkförståelsens 
betydelse i det framtida skolarbetet 
 

Ulla-Britt Persson 
 

Från Industrilandskap till universitetscampus Roger Qvarsell 
 

Jämställdhetsperspektiv i teori och praktik. Två 
fallstudier med fokus på arbetsresor 
 

Tora Friberg 

Kommunalt folkhälsoarbete Bengt Richt 
 

Kommunchefsrollen och ledningsarenor Leif Jonsson 
 

Kommunsamverkan i södra Östergötland (KÖBY) 
 

Björn Eklund 

Kultur som kommunal resurs Lars Kvarnström 
 

Ledarskap i kommuner  Sven-Inge Arnell 
 

Linköpings universitet som regional motor – 
undersökning av nyutexaminerades bosättnings- och 
arbetsort 2000-2001 

Reinhold Castensson 
 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 
 

Marie Gustavsson Holmström 

Mötesplatser – skärningspunkter mellan 
kollektivtrafikens linjedragning och människors 
rörelsemönster 
 

Tora Friberg 

Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av 
social service 
 

Björn Eklund 

Projekt Gothia/Qvalitet Öst Marianne Sennehed Persson 
 

På plats. En studie av lokalhistoriska 
amatörteaterspel 

Bodil Axelsson 
B G Martinsson 
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Samverkan och konflikt i näringspolitiken i 
Östergötland: Kommuner, näringsliv och 
näringspolitik i Östergötland 
 

Geoffrey Gooch 
Bo Persson 

Två kulturstäder Johan Fornäs 
 

Vård och omsorg i kommunal regi – två pilotstudier 
om mål, prioriteringar och äldreomsorg 
 

Ingemar Nordin 
 

Östergötlands kommuner formar en lokalt 
förankrad forsknings- och utvecklingspolitik 
 

Björn Eklund 

Östgötanätverket för Kunskapslyftet Eva Marie Rigné 
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Resultaträkning år 2003 

Intäkter 

Kommunanslag/Östsam   3 500 000 
Univ anslag    1 043 000 
FoU-koordinator/NUV      250 000 
Två kulturstäder, Lkg, Nkpg      300 000 
Barn och ungdomars bästa      514 403 
Ledarskap       485 000 
Vägverket       480 000 
LUPP Motala         80 000 
Vinnova Mötesplatser      350 000 
Vinnova FoU-pol      300 000 
Handledning         59 760 
Sökkonferenser         50 000 
Övriga intäkter       844 943 
 
Summa intäkter   8 257 106 
 

Kostnader 
Löner/arvoden    3 004 580 
Professur       795 278 
Resor/traktamenten        70 756 
Övriga personalkostnader/utbildning         2 906 
Litteratur/tidskrifter        32 987 
Tryckning       105 792 
Kontorsmaterial  mm        16 538 
Tele post transport        72 151 
LiU och institutionsavgifter   1 236 051 
Projektkostnader   1 008 500 
Kommundagar         62 964 
Nyhetsbrev         72 348 
Uppsatstävlan         62 964 
Periodiseringar    1 534 241 
Avskrivningar         31 801 
Summa kostnader   8 109 857 
 
Årets resultat       147 249 
 
Summa tillgångar   4 156 593 
 
Eget kapital 
 
Ingående medel    2 475 593 
Reserverade medel   1 534 242 
Årets resultat       147 249 
 
Summa eget kapital   4 156 593 
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