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Verksamhetsberättelse 2004 
 

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 Myrén (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  

Centrumets kansli leds av en föreståndare, Björn Eklund. Tora Friberg innehar tjänsten som 
professor och vetenskaplig ledare för CKS. Eva-Marie Rigné arbetar som FoU-samordnare 
för programområdet utbildning. Siw Larsson är anställd som utredare. Lena Hådal är 
nyanställd som kommunikatör med ansvar för CKS administration. Projektanställda under 
hela eller del av året har varit Sven-Inge Arnell, Ulrika Brage, Marie Gustavsson Holmström, 
Eva Lindblad, Kerstin Johansson, Sofie Storbjörk, Sophia Lövgren, Kristin Braag och 
Helena Forne Wästlund.  

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året: 25 februari, 14 april, 28 maj, 
30 september, 29 oktober samt 25 november. En ny institutionsbildningen har genomförts 
vid filosofiska fakulteten vilket innebär att CKS från årskiftet 2003/2004 ingår som 
fristående centrumbildning i den nybildade Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur (ISAK), där CKS:s vetenskapliga ledare är programansvarig. 
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Verksamhetsplaneringen 
 

Den närmare innebörden av målsättningen med CKS verksamhet har utvecklats i skilda 
dokument. Den viktigaste uppgiften 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 kunskaps-
uppbyggnad. 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 intensifierats 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 

 
 
 
 



 

 3 

 
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 har varit styrelsens och kansliets arbete med det nya 
forskningsprogrammet. Programmet som fastställdes i december 2003, 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 skall prioriteras inom varje område har utvecklats under året i samspel mellan 
universitetet och kommunerna. Detta har fastslagits i en särskild aktivitetsplan.  

Områdena som fastställts berör:  

 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 skett inom ISAK-institutionen kring lokalhistoria, kulturarv 
samt lokal och regional identitet.  
 
 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 tilldragit sig 
uppmärksamhet. 

Under året har ett par forskningsprojekt om transportsektorn genomförts som faller 
under programrubriken.  
 
 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 fortsatt.  I det fortsatta programarbetet är utvecklingen av sociala innovationer 
är av intresse. 
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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 2004 utlystes två forskningsanslag om vardera femhundratusen kronor. 
Temaområde för utlysningen var Välfärd. Sju ansökningar inkom och efter beredning 
beslutades att anslagen skulle gå till projekten: 

Relationer mellan makar med demens. Projektledare: docent Ulla Lundh, Institutionen för vård 
och välfärd 

Skolans bemötande av hedersrelaterat våld. Projektledare: fil. dr. Erik Olsson, Tema Etnicitet 

Utöver detta har en inbjudan gått till professor Tommy Svensson m.fl. att genomföra en 
studie kring Socialtjänstens öppenvård för ungdom. Projektet är att beakta som ett uppdrag från 
CKS för vilket kansliet disponerar medel.  
 

Fortsättningsprojekt 

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

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

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

Linköpings universitet som regional motor – undersökning av nyexaminerades bosättnings- och arbetsort 
2000-2001. Projektledare: Reinhold Castensson, Institutionen för Tema  

Vård och omsorg i kommunal regi – två pilotstudier om mål, prioriteringar och äldreomsorg. 
Projektledare: Ingemar Nordin, Institutionen för Hälsa och samhälle 

Framgång eller motgång? Hur gick det sedan? En uppföljningsundersökning av Språkförståelsens 
betydelse i det framtida skolarbetet. Projektledare: Ulla-Britt Persson, Institutionen för 
Beteendevetenskap 

Från Industrilandskap till universitetscampus. Projektledare: Roger Qvarsell, Institutionen för 
Tema 

Kommunalt miljöarbete. Kommuners arbete med miljöledningssystem. Projektledare: Olof 
Hjelm, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik 
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Samarbete 
Under året har CKS  haft ett nära samarbete med flera forsknings- och utvecklingsenheter 
som institutionen för fysik och mätteknik, Arbetslivsinstitutet i Norrköping samt 
regionförbundet Östsam.  

Kommunalt miljöarbete. 

Det samarbetsavtal som funnits mellan CKS och Industriell miljöteknik sedan 1998 löpte ut 
under 2003. Samarbetet fortsatte dock under 2004 efter ny ansökan och styrelsebeslut för att 
fullfölja påbörjad verksamhet. I praktiken har det inneburit ett antal aktiviteter för att avsluta 
den forskning som bedrivits som del av det tidigare samarbetsavtalet.  

Forskningsaktiviteter 

Den forskning som bedrivits fokuserar kommuners ansträngningar med att arbeta 
systematiskt och strategiskt med miljöfrågor med hjälp av att införa standardiserade 
miljöledningssystem. Miljöledningssystem är ett verktyg som från början togs fram för att 
hjälpa främst näringslivets organisationer att strukturera sitt miljöarbete. Detta arbetssätt har 
sedan även spridit sig till offentlig förvaltning. I vår forskning har vi genomfört en rad olika 
studier i detta område. Syftet med den fortsatta forskningen var att beskriva svenska 
kommuners arbete med indirekt miljöpåverkan och utifrån denna beskrivning ge förslag på 
hur arbetet med indirekt miljöpåverkan kan utvecklas.  

Kommuner har en väldigt komplex verksamhet och det är många olika typer av 
miljöpåverkan som de måste ta hänsyn till och hantera i sin dagliga verksamhet. 
Kommunernas verksamhet påverkar miljön bland annat genom att de behöver värma upp 
sina lokaler, genom sina transporter (för tjänsteuppdrag, etc.) och resursförbrukning 
(kontorsmaterial och annat som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag). Inom 
miljöledningssammanhang brukar man kalla den typ av miljöpåverkan direkt och det finns 
relativt mycket stöd för att kunna hantera denna typ av miljöpåverkan. Eftersom denna typ 
av miljöpåverkan är mätbar är det relativt enkelt, att när den relevanta informationen är 
insamlad, följa upp och förbättra situationen.  

Något som vi erfarit under våra studier av miljöledningssystem i kommuner och i våra 
mer direkta kontakter och samtal med kommuner, är att kommunerna upplever det svårare 
är att hantera den typ av miljöpåverkan som är mer abstrakt, som kallas för indirekt 
miljöpåverkan. Ett exempel på denna typ av miljöpåverkan är miljöeffekten av 
utbildning/information. Det är svårt för kommunen att mäta hur mycket en utbildnings- 
eller informationssatsning ger i minskad/ökad miljöpåverkan eftersom det är besvärligt att 
veta hur mottagaren reagerar och handlar utifrån detta. Andra exempel på indirekt 
miljöpåverkan är t.ex. miljöeffekten av beslut, planering, tillsyn, upphandling samt 
ärendehantering. Eftersom denna typ av aktiviteter är en betydande del av en kommuns 
verksamhet anser vi att det är viktigt att studera hur man kan ta hänsyn till detta i 
miljöledningsarbetet. Om man utelämnar denna typ av miljöpåverkan i sitt 
miljöledningsarbete missar man en stor del av kommunens miljöpåverkan. Dessa frågor har 
undersökts genom telefonintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Resultaten av dessa 
undersökningar finns redovisade i de svenska rapporterna:  

• Sammanställning av telefonintervjuer om några kommuners arbete med 
miljöledningssystem. Arbetsnotat. LiTH-IKP-R-1331 (Emilsson och Hjelm, 2004) 

• Att hantera indirekt miljöpåverkan av kommunal verksamhet – ett arbetsnotat om 
hur några svenska kommuner ser på hantering av indirekt miljöpåverkan i deras 
miljöledningssystem. LiTH-IKP-R-1360. 



 

 6 

En vetenskaplig artikel med titeln ”Development of the use of Standardised Environmental 
Management Systems (EMSs) in Local Authorities” har också publicerats under året. 

De viktigaste resultaten från studierna under 2004 om indirekt miljöpåverkan är att 
kommunerna ofta utesluter denna typ av miljöpåverkan från sina miljöledningssystem. Att 
hantera indirekt miljöpåverkan upplevs ofta som en mognadsfråga, dvs. att det upplevs 
lättare att ta itu med denna mer komplexa miljöpåverkan när grunderna för 
miljöledningssystemen är inarbetade i organisationerna. Vidare visar studierna att i de 
kommuner som hanterar indirekt miljöpåverkan är det främst miljöpåverkan relaterad till 
attityder och beteende som man jobbar med.  

Under slutet av 2004 påbörjades arbetet med att summera de senaste fem årens forskning 
i en avhandling. Visst förarbete gjordes även för en nationell konferens om kommunal 
miljöledning. Denna planeras att genomföras i maj tillsammans med Kommunförbundet och 
ett antal svenska kommuner. 

Samarbete med Arbetslivsinstitutet 

Det samarbete med Arbetslivsinstitutets enhet i Norrköping om ett forsknings- och 
utvecklingsprogram som benämns ”Ledning av kommuner” och som har pågått under några 
år har fortsatt under 2004. 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 Östgötakommuner medverkar också 
Katrineholm och Tranås. Från och med 2004 ingår Östsams ordförande och direktör i 
respektive nätverk. 

I nätverken behandlas olika aspekter av ämnet Ledning av kommuner i avsikt att 
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. Forskning möjliggörs genom att de diskussioner 
som sker i nätverken bedrivs i systematiserade former och dokumenteras.  

Under de första åren av nätverkssamarbetena riktades intresset mot kommunchefers 
respektive kommunstyrelseordförandenas ledningssituationer. Detta resulterade i två 
böcker.1 I en artikel publicerad i tidskriften Kommunal ekonomi och politik (nr 1 2004) 
jämförs kommunstyrelseordförandes och kommunchefers ledningssituationer med varandra.  
Under 2003 och 2004 har nätverkssamarbetena handlat om organisering av kommuners 
ledning. Resultaten från de fallstudier som gjordes i fyra kommuner 2003 (Finspång, 
Linköping, Norrköping och Tranås) har under 2004 avrapporterats till kommunerna samt 
diskuterats i nätverken och i övrigt analyserats. Under våren 2005 kommer materialet att 
publiceras. 

Under 2004 har samarbetet inriktats mot ämnet Kommunledningars arbete med 
kommunal utveckling med följande preciserade inriktningar; kommunledningars arbete med 
regional utveckling, med interkommunalt samarbete, med samhällsutveckling, med 
utveckling av medborgardelaktighet samt med kommunal utveckling i stort. Etablerade 
nätverk har använts i detta arbete. I båda nätverken har den första inriktningen behandlats, 
vilket har resulterat i utvecklade samarbetsformer mellan Östsam och dess ägare. I övrigt har 
kommunstyrelseordförandenätverket främst ägnat sig åt området kommunal utveckling i 
stort, medan kommunchefsnätverket har arbetat med frågor om interkommunal samverkan. 
Kommunchefsnätverket etablerades 1999 och går alltså under 2005 in på sitt sjunde år. 
Kommunstyrelseordförandenätverket startade 2001. Från och med 2005 administreras 
nätverken av CKS. 

                                                      
1 ”Kommunchefers chefskap. Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö” respektive ”Kommunstyrelseordförande. 
Kommunledare med politisk förankring” båda utgivna på Bokförlaget Nya Doxa.  
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Under 2001 startade – i samarbete mellan Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet – 
ett ledarutvecklingsprogram för kommunala chefer med deltagande från cirka hälften av 
kommunerna i Östergötland och från några kommuner utanför Östergötland. Programmet 
pågick hela 2002. Ett andra sådant program startade i slutet av 2002 och ett tredje under 
hösten 2004. Dessa program ingår i en långsiktig satsning på ledarutveckling inom den 
kommunala sektorn i Östergötland. 

De hittillsvarande samarbetena i de nämnda nätverken har studerats 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”. Nätverken har också använts för en artikel med titeln ”Att organisera samverkan 
mellan forskare och praktiker”, som publicerade i Arbetslivsinstitutets tidskrift 
Arbetsmarknad och Arbetsliv nr 3 2004.  

   
Från november 2002 till hösten 2004 arbetade tolv östgötakommuner och länsstyrelsen med 
ett EU-stött projekt, kallat LEGS ( Local Employment and Growth Strategies), som hade till 
syfte att ta fram lokala sysselsättnings- och tillväxtprogram. Arbetslivsinstitutet drev 
tillsammans med ett antal samverkande parter, däribland CKS, i anslutning till detta ett 
NUTEK-stött projekt vars syfte var att utveckla kommunernas förmåga att införliva ett 
integrationsperspektiv i program- och strategiarbetet. Resultatet blev en modell - en metod - 
för hur man i kommuner kan arbeta med integration av invandrare vid framtagning av 
näringslivs- och arbetsmarknadsstrategier och program. 

Arbete kring skola och utbildningsfrågor 

Sedan försöksperioden som inleddes 1999 med att till CKS knyta funktionen av regionalt 
utvecklingscentrum avslutats, tog CKS:s styrelse ställning till frågan om fortsatta 
arbetsformer och -inriktning vid sitt första styrelsemöte 2004. Styrelsen beslöt ge kansliet i 
fortsatt uppdrag att arbeta utifrån den partsgemensamma överenskommelse som tidigare 
formulerats. Verksamheten har övergått till en mer långsiktig sådan. Den tjänst som FoU-
koordinator som inrättats för ändamålet har gjorts om från en tidsbegränsad till 
tillsvidaretjänst. Dock har under 2004 Nämnden för utbildningsvetenskap vid LiU inte 
bidragit till CKS:s verksamhet eftersom man vid 2003 års utgång inte förnyade sitt 
anslagsgivande. Vad detta betyder specifikt för lärarutbildningens anknytning till det 
regionala utvecklingsuppdraget torde vara angeläget att diskutera. 

CKS har under året slutit ett treårigt avtal om fördjupat samarbete med Myndigheten för 
skolutveckling, som ett av fem regionala utvecklingscentra/motsvarande som myndigheten i 
en första omgång valt ut bland 22 sökande högskolor/universitet. CKS mottog i augusti bl.a. 
Myndighetens generaldirektör och presenterade regionalt utvecklingsarbete av intresse. 
Samarbetsavtalet inriktas på att utveckla arbete kring ledarskap i skola och utbildning. Utöver 
LiU kommer samarbetet också att involvera den statliga rektorsutbildningen. Under året har 
Myndigheten och CKS haft ett antal möten för gemensam planering av kommande insatser 
under 2005. Under 2004 har information om detta arbete riktats till samtliga kommuner i 
länet. Utgångspunkt för de insatser som görs kommer att vara CKS:s mångåriga arbete med 
utveckling av kommunalt ledarskap. CKS har under året också deltagit i de seminarieserier 
Myndigheten för skolutveckling anordnat gemensamt för regionala centra/motsvarande samt 
statliga rektorsutbildningen, sammanlagt fyra seminarier.  

CKS har under 2004 fortsatt stödja forskning kring utbildning genom forskningsanslag. 
Projektet ”Hur gick det sedan?”, drivet av lektor Ulla-Britt Persson, IBV, och talpedagog 
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fil.mag. Marianne Gutler Lindström, Linköpings kommun, har under året avslutats. I 
anslutning till projektets avslutande genomfördes, i samverkan med ÖSTSAM, ett öppet 
seminarium där forskningsresultaten presenterats för utvecklingsledare, rektorer, 
enhetschefer m.fl. från ett flertal östgötakommuner. 

CKS avslutade den utvärdering av utvecklingsprojektet ”Barns och ungdomars bästa” 
som Linköpings kommun uppdragit åt CKS att genomföra. I utvärderingsarbetet har 
forskare från CKS, IBV, IUV och ITUF medverkat. Arbetet har lett till att CKS också fått 
skissera en serie fördjupade tvärvetenskapliga workshops kring barns och ungdomars 
samtida livsvillkor tänkta som mötesplats för forskare och kommunalt anställda. Vidare har 
CKS haft konsultativa kontakter med ett rektorsområde i Motala kommun kring 
utvecklingsarbete. 

CKS har under året stött nätverket ”ÖstgötaForum för vuxnas lärande”, koordinerat av 
doktorander från IBV. Verksamheten består av seminarier, pedagogiska caféer, 
gästföreläsningar, etc. I nätverket deltager tio kommuner. CKS har också under året fått i 
uppdrag av Myndigheten för skolutveckling att genom nätverket erbjuda länets samtliga 
kommuner handledningsinsatser för lärargrupper inom vuxenutbildningen. 

Vidare har CKS medverkat i ett regionalt nätverk för utvecklingsledare inom förskola och 
barnomsorg, samt ett för grund- och gymnasieskola, båda i samverkan med ÖSTSAM. 
Nätverken samlar samtliga kommuner. CKS har medverkat i fördjupandet och utbyggnaden 
av ÖSTSAM-projektet ”Lärande för hållbar utveckling” som samlar forskare från bl.a. Tema 
V, IFM och IBV och praktiker från Motala kommun, inriktat på kompetensutveckling för 
lärare i naturvetenskapliga ämnen. Projektet har erhållit stöd från Myndigheten för 
skolutveckling.  

CKS har under året fortsatt samarbetet med det nätverk för magistrar i specialpedagogik 
som funnits i några år, och vars aktiviteter koordineras av en forskare på IBV som också är 
utbildningsansvarig för magisterprogrammet i specialpedagogik. Nätverksarbetet innefattar 
också löpande kontakter med Specialpedagogiska institutet. 

CKS har medverkat till att ett samarbete startat mellan gymnasieskolan i Finspångs 
kommun och Linköpings universitet avseende kontaktverksamhet mellan kommunens 
samhällsvetenskapliga program och LiU, med mål att öka rekryteringen av dessa till 
universitetsstudier. 

CKS har löpande uppehållit kontakter med det nationella nätverket för regionala 
utvecklingscentra och deltagit i dess årliga konferens 10-11 maj. Den hölls i år av Högskolan 
i Jönköping. 

Qvalitet Öst  

Qvalitet Öst, som är ett samverkansprojekt mellan CKS, länets kommuner och Östsam i 
lednings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor har förlängt sin projekttid med åren 2004 – 2006. 
”Projektet” som egentligen består av en ständig pågående utvecklingsprocess i varje 
kommun, vill stimulera till utveckling och förbättring, på alla nivåer, i alla led och i allt man 
gör genom att både säkra processer/tjänster och att utveckla dem.  
Projektledare: Marianne Sennehed Pettersson, Östsam 

Projektet har haft följande innehåll och aktiviteter under 2004: 
 
Lednings- och kvalitetsstöd till kommunledningar 

Då en ny treårsperiod tagit sin början har varje kommun formulerat vad man vill 
åstadkomma under denna period, vilka resultat man vill ha och hur processerna ser ut för att 
förverkliga resultaten. Under tiden har ett kontinuerligt förbättringsarbete pågått i 
kommunstyrelserna. 
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Två konferenser har genomförts under 2004 med syfte att ge kunskap och inspirera till att 
utveckla den kommunala verksamheten.   

Första konferensen hade temat ”Kommunkompassen” – ett utvärderingsinstrument som 
ger en nulägesanalys utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Föreläsare från Svenska 
Kommunförbundet och Sundsvalls kommun informerade om Kommunkompassens 
innehåll, praktiska genomförande och gjorda erfarenheter. Ett sextiotal politiker och 
tjänstemän deltog under dagen som utöver föreläsning också innehöll gruppvisa samtal 
utifrån de åtta kriterier som ligger till grund för kompassen. 

Andra konferensen hade temat ”Processledning” – och lockade 170 deltagare, politiker 
såväl som tjänstemän. Seminariet gav en grund för systematisk verksamhetsutveckling och 
flera viktiga nycklar till arbetet med kvalitetsförbättringar i offentlig sektor.  

En pilotutbildning under rubriken ”Samtalet som ledningsverktyg” (2 dagar) har 
genomförts för styrelse- och nämndordföranden med inriktning på olika typer av individuella 
samtal. Målsättningen med utbildningen var att stärka den politiska ledarrollen genom att öka 
deltagarnas förmåga att lyssna, förstå, förmedla, påverka, följa upp och återkoppla. 
Utbildningen blev mycket uppskattad.  

 
Regionalt nätverk för ”kvalitetssamordnare” 

Syftet med nätverket är att skapa en struktur för kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs 
genom att utvalda personer som deltar i nätverket fått uppdrag att föra kunskap och 
inspiration vidare från det regionala nätverket till ”lokala” nätverk i respektive kommun (där 
kommunens alla verksamheter finns representerade) 

Nätverket har fått stöd av Växtkraft Mål 3 och under 2004 har 12 dagar genomförts med 
utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte samt en handledarutbildning (4 dagar) i 
grundläggande kvalitetskunskaper. 

 
Referensgrupp med regionala fackliga företrädare 

Referensgruppen har träffats 3 gånger under 2004 för information om det pågående arbetet 
och för att ge projektledaren värdefulla synpunkter.  

 
Nätverk för social- och omsorgsnämndsordföranden 

Det övergripande syftet med nätverket är att utveckla det politiska ledarskapet och 
socialtjänstens verksamhet. Under 2004 har 8 nätverksträffar genomförts med föreläsningar, 
kommunbesök och erfarenhetsutbyte. Dessutom har utbildning erbjudits i utvärderings-
metodik. 

 
Nätverk inom individ- och familjeomsorgen (ifo) 

Detta nätverk som funnits sedan flera år har under året haft behov av att tydliggöra 
ursprungssyftet med nätverket och fokusera mer på kvalitets- och utvecklingsfrågor. 
Nätverket har under året fått en ny ledare - Carina Brofeldt, tf socialchef i Mjölby kommun 
och flera nya deltagare. Fem nätverksträffar har ägt rum under året.  
 
Ledarskap och förändringsarbete, 40 poängsutbildning (20p+20p) 

Utbildningen avslutades under 2004 med redovisningar av projektarbeten motsvarande 10 
poäng. Alla projektarbeten liksom varje PM kopplat  till 5 poängsavsnitten i utbildningen har 
inneburit ett utvecklingsprojekt för den egna  kommunen. Utvärderingarna av kursen har 
varit mycket goda och en ny utbildning planeras starta i september 2005.  
Kursansvarig är fil dr Owe Anbäcken, Institutionen för Beteendevetenskap.  
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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 projektets räkning har fil. dr. Leif Jonsson, Arbetslivsinstitutet 
varit engagerad. Fil. dr. Kerstin Johansson, ITUF, har genomfört en studie kring 
kunskapsprocesser inom socialtjänsten. På motsvarande sätt har fil. dr. Sofie Storbjörk, Tema 
Vatten, genomfört en studie kring kollektivtrafiken. Fil. dr. Marie Gustavsson Holmström 
samt fil. dr. Eva Marie Rigne har under året genomfört var sin intervjuundersökning bland 
centrala aktörer inom kommuner och universitet.  

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 t.o.m. 2005, sker i en situation 
där medvetenheten om behovet av en lokal och regional forsknings- och utvecklingspolitik 
växer sig allt starkare samtidigt som universitetets samverkansuppdrag är under utveckling. 
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.  

Det forskningsprogram som CKS styrelse fastställt utgör även det ett centralt 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. 

Projektet är finansierat av Vägverket. Upphovet till projektet är det nyligen införda 
delmålet om jämställdhet i transportpolitiken. Det behövs uppenbarligen idéer och förslag på 
hur man kan gå tillväga för att införliva jämställdhetsaspekter i verksamheter som är inriktade 
mot transporter. Mot den bakgrunden utvecklades projektet i riktning mot att fördjupa 
förståelsen för hur jämställdhet skulle kunna hanteras i en organisation som Vägverket. 
Ytterst handlar det om förmågan att tänka kring könsproblematiken. Det empiriska 
materialet har hämtats från resenärer och busschaufförer i Östergötlands län, närmare 
bestämt sträckan Norrköping – Finspång och arbetspendling sträckan Linköping – Boxholm. 

Projektet är avslutat och resultatet finns publicerat i boken Persontransporternas vita fläckar. 
Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv, CKS rapportserie, 2004. 

 
. 
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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. Bland annat handlar det om makten att forma det byggda 
stadsrummet och att definiera vad en mötesplats egentligen är. I projektet studeras å ena 
sidan planerares visioner och föreställningar om mötesplatser och å andra sidan det 
vardagliga livet i staden. Analysen kommer att fånga upp två planerarpraktiker, dels 
trafikplanering och dels den fysiska planeringen. Detta kommer att sättas i relation dels till en 
kommunalpolitisk nivå, och dels till hur invånarna i en stad utnyttjar dess mötesplatser, och 
hur platserna upplevs som fysiska och sociala rum av olika människor. Projektet kommer att 
genomföras i form av fallstudier och knytas till ett antal utvalda stadsmiljöer/platser. Det 
empiriska materialet kommer att samlas in genom intervjuer med planerare och politiker, 
intervjuer med kvinnor och män som på olika sätt har relationer till de utvalda platserna. 
Dessutom kommer observationer att göras på de aktuella platserna. Tidigare 
planeringsprocesser kommer att kartläggas genom arkivstudier. 

Studien har ett historiskt perspektiv som kan beskrivas i tre viktigare aspekter; platsers 
tidigare funktion och utformning, förändringar i relationer mellan aktörer 
(professionshistoria) och slutligen stadens historia i termer av modernitet och senmodernitet. 

Genusperspektivet uttolkat som kvinnors och mäns skilda erfarenheter, behov och 
preferenser kommer också att genomsyra projektet.  

I förlängningen kan detta projekt generera nya kunskaper om planeringsprocesser, vilka 
kan bidra till bättre förutsättningar att planera och utforma platser som fyller en funktion 
som allmänna mötesplatser och som stödpunkter i kollektivtrafiken.  

Regionförstoring ur ett genusperspektiv 

Projektledare: Professor Tora Friberg 
Projektet är finansierat av VINNOVA och initierades 2004. Det avser finansiering av Tora 
Friberg på  50 procent under två år, med start 2005. 

Allt fler är benägna att pendla över en kommungräns för att komma till jobbet. Lokala 
arbetsmarknader som tidigare kanske bestod av två kommuner omfattar nu betydligt fler. Vi 
har alltså fått färre lokala arbetsmarknader. I dokument som hittills granskats verkar, med 
något undantag, denna utveckling relativt oproblematisk och något som man menar gynnar 
både regioner, kommuner och dess invånare. Det verkar uppfattas som att det är en del i 
utvecklingen; som om det vore en ”naturkraft”. Kanske är denna utveckling oundviklig såvitt 
inte de ekonomiska krafterna kommer att göra andra bedömningar och den nationella och 
lokala politiken drivs med andra mål för ögonen. Effekterna blir emellertid att det ställs krav 
på enskilda individer i arbetskraften att de skall vara beredda att resa allt längre för att 
komma till jobbet. I dessa sammanhang talas sällan i termer av män och kvinnor. Om man 
gör det visar det sig att det finns betydligt fler lokala arbetsmarknader för kvinnor än män 
dvs. kvinnor pendlar inte lika långt. Vill de inte? Har de inte varit tvungna? Vore det inte bra 
för dem? Vad hindrar dem? Om de pendlar längre sträckor – hur har då gått tillväga för att få 
ett bra fungerande vardagsliv? 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv granska 
diskursen kring regionförstoring och ställa den emot hushålls, särskilt kvinnors, 
vardagserfarenheter där förvärvsarbete, arbetsresor, oavlönat arbete med familj och hem 
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pusslas ihop till en helhet i tidrummet. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas på 
effekterna på omsorgsarbetet som i dagens samhälle i hög grad bärs upp av kvinnor. 

Två kulturstäder 

Projektansvarig är professor Johan Fornäs, Tema Kultur och samhälle.  
Forskare är fil. dr. Anne-Li Lindgren, Tema Barn, Linköpings universitet och 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 och förväntas ge kunskap 
om arten och graden av samband mellan kulturpolitiska program och beslut å den ena sidan 
och utvecklingen av olika kulturverksamheter å den andra. De två kommunernas politik 
kommer att jämföras och belysas i ett regionalt perspektiv. Under projektets gång har 
forskarna löpande rapporterat arbetets utveckling för finansiärerna vid gemensamma möten. 
På ett seminarium den 29 april 2004 deltog även forskare och andra personer med intresse 
för kulturfrågor i Linköping och Norrköping. Den 11 november 2004 presenterade 
forskarna projektet på Universitetsveckan i Norrköping, i Linköpings universitets regi. 

Projektet har samfinansierats av CKS tillsammans med landstinget samt Norrköpings och 
Linköpings kommuner och kommer att avslutas under år 2005.  

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. Boken har under året utgjort underlag för seminarier i flera av 
regionens kommuner. 

För att fördjupa förståelsen kring legitimitetsfrågorna har ett samarbete skett med 
Novemus i Örebro. Doktorand Johan Mörk har tillsammans med professor Stig Montin 
genomfört denna studie som avrapporterats under år 2004. Arbetet har finansierats 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 till kommunen har skett under 2004. Ansvarig för 
projektet är fil. dr. Eva Marie Rigné.  

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 
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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 pågår integrationsprocesser inom flera 
områden mellan de berörda kommunerna. Ansvarig för arbetet inom CKS är Björn Eklund. 

Hur gick det sedan? 

Projektet har drivits 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 resulterar i en lic-
avhandling av Gutler Lindström och avslutades 1 november 2004.  

ÖstgötaForum för vuxnas lärande 

Nätverksarbetet har koordinerats från Institutionen för beteendevetenskap med 
doktoranderna Liselott Assarsson och Katarina Sipos-Zackrisson som ansvariga. I nätverket 
ingick kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, 
Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Nätverket fokuserar kvalitetsarbete och utveckling 
av den kommunala vuxenutbildningen.  

Under året genomfördes tre seminarier: Utvärdering som merarbete eller vardaglig reflektion, 
Identiteter & vuxenstudier, Framtida aktiviteter i Östgötaforum. Två Pedagogiska caféer med externa 
föreläsare har dessutom anordnats. 5/3: Ämnesövergripande lärande, 23/11: Reflektion kring 
läraren som pedagogiskt stöd.   

Utöver formella möten ansvarade doktoranderna för enskild kommunhandledning och 
utbildningsdagar. Arbetet med att lyfta fram den kommunala vuxenutbildningens roll i 
regionen har fortskridit. I 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, ex. folkhögskolor och ungdomsgymnasium. 
Aktörer som blivit medlemmar är länsbibliotek, facklig organisation samt Centrum för 
flexibelt lärande (CFL). Arbetet finansieras gemensamt av de deltagande aktörerna.  

Aktiviteter har också omfattat stöd till kommuners ansökning om KY, temadag kring 
vuxnas lärande i lärarutbildning vid Jönköpings högskola, kontakt med Östsam-nätverk, 
landstingets folkhögskola Lunnevad, ungdomsgymnasiet Katedralskolan i Linköping samt 
medverkan i konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling.  

Nätverket har även bedrivit kursverksamhet på Länsbiblioteket Östergötland 
motsvarande 5p pedagogik (avslutas mars -05), samt förmedlat uppsatsarbete till en 
studerande i pedagogik som ska genomföra en intervjustudie med lärare från CFL, Mjölby 
och Vadstena. 

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 och den andra på studenter examinerades vid 
Campus Valla, Linköping. Den första delstudien har redovisats i CKS-rapporten 2001:6 Social 
bundenhet och regional utveckling. Studenter väljer arbets- och bostadsort. Ett sammanfattande 
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konferenspaper Interaktiv forskning som hjälpmedel i regonal och lokal samhällsforskning är anmält för 
presentation vid HSS05-konferensen ”Högskolor och samhälle i samverkan”. Slutrapporten 
som också inkluderar den andra delstudien är under slutförande.  

Projektansvarig är professor Reinhold Castensson.  

Vård och omsorg i kommunal regi. En studie om mål, 
prioriteringar och äldreomsorg 

Syftet med föreliggande projekt är att studera hur man tolkar vad som är viktiga 
målsättningar och prioriteringar inom den kommunala vårdsektorn, samt att jämföra detta 
med hur åtminstone en del vårdtagare (i detta fall äldre) uppfattar vad som är relevant för 
dem. Studien rör sig på tre nivåer: bland de politiska måldokumenten, hos den verksamma 
personalen, samt i gruppen vårdtagare. 

I den teoretiska delen analyseras vad som menas med verksamhetsmål, och vilka olika 
slags delmål som ingår. Därefter appliceras denna begreppsram på målformuleringar i ett 
antal centrala dokument samt i några kommunala äldreomsorgsplaner. Ofta blandas delmål 
och övergripande mål i policydokumenten utan att man klargör vilket som är vilket. Den 
empiriska delen redogör dels för äldre människors erfarenheter och tolkningar av det egna 
ökande behovet av stöd- och omsorgsinsatser, dels för hur personalen uppfattar målen för 
sin verksamhet och hur de prioriterar sina insatser. Den empiriska delen utgörs av kvalitativa 
intervjuer. Projektet beräknas vara klart i mars 2005 och i tryck under april månad.  

Medverkande: Ingemar Nordin (huvudansvarig), Per-Erik Liss och Tommy Svensson. 

Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk: Kommuner, 

näringsliv och näringspolitik i Östergötland 

Syftet med projektet är att analysera den lokala näringspolitiken i samspelet mellan 
kommuner och näringsliv i Östergötland, samt hur den tilltagande regionaliseringen påverkar 
näringspolitikens formulering och implementering på lokal och regional nivå. En 
utgångspunkt är att nya samarbetsstrukturer och institutionella arrangemang på regional nivå 
kan skapa nya förutsättningar och möjligheter för samarbete, men att de också skapar nya 
gränsdragningsproblem, koalitioner och konfliktmönster. Inom ramen för det övergripande 
syftet har vi formulerat två mer precisa undersökningsuppgifter: För det första vill vi undersöka 
hur företag i länets kommuner uppfattar kommunikationen med offentliga aktörer, och hur 
denna påverkas av regionaliseringen. För det andra vill vi undersöka vilka näringspolitiska 
strategier kommunerna utvecklat samt hur dessa påverkas av och samverkar med 
regionaliseringen. Projektet genomförs bland annat genom en analys av det s.k. LEGS-
projektet. Hitintills har skriftligt material samlats in, intervjuer genomförts med ett stort antal 
näringspolitiska nyckelaktörer på lokal och regional nivå, samt ett antal mindre delstudier 
initierats. Under våren 2005 kommer bland annat en mindre enkätundersökning att 
genomföras. 

Projektledare: Geoffrey Gooch och Bo Persson, Ekonomiska institutionen.  
 

OMSLAGET- en utvärdering     

Projektet är ett utvärderingsarbete som genomförs på uppdrag av Norrköpings kommun. 
Utvärderingen granskar ett kommunalt kvalitetsarbete inom kommunens handikappomsorg. 
Det utvärderade projektet har idémässigt starka kopplingar till det ovan nämnda 
samarbetsprojektet som drivs under namnet Qvalitet Öst (tidigare projekt Gothia).  

Utvärderingen genomförs av doktorand Helena Forne-Westlund vid Örebro universitet. 
Utvärderingen sker i samarbete med Institutet för handikappvetenskap och dess 
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forskningsledare professor Berth Danermark. Fil.dr. Marie Gustavsson-Holmström har varit 
delaktig i planeringen av studien och en delstudie, en kollegiegranskaning, har genomförts av 
medarbetaren i Linköpings kommun, Eva Svensson. Arbete avrapporteras i början av 2005. 

Projektansvarig: Björn Eklund, CKS 

Barn- och ungdomsvård som socialpedagogisk praktik. 

Nästan 20 000 barn och unga i Sverige befinner sig i familjehem eller inom 
institutionsvården under ett år, placerade av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004). Många fler 
barn och unga i olika svårigheter placeras i mindre undervisningsgrupper inom eller utanför 
den vanliga skolan, något som varje skola själva kan besluta om. Det finns en brist på 
kunskap om vad innehållet är i den utbildning och behandling som dessa segregerade 
ungdomar erbjuds. Det råder också brist på kunskap ur användarnas eget perspektiv 
(Andreasson, 2003). 

Denna studie handlar om de inre villkoren för tre olika verksamheter avseende vård 
och/eller utbildning för barn och unga i svårigheter 11-16 år. Verksamheterna är en liten 
undervisningsgrupp utanför den vanliga skolan samt två hem för vård eller boende, ett med 
och ett utan egen skola. Syftet är att bidra till förståelsen av de inre villkoren i de olika 
verksamheterna för barn och unga i svårigheter och vad det har för inverkan på deras lärande 
och fostran. Ett ytterligare syfte är att undersöka om och hur socialpedagogik kommer till 
uttryck i dessa miljöer. 

Studien kombinerar etnografiska observationer med semistrukturerade intervjuer med 
både barn och anställda inom de tre verksamheterna. Resultaten förväntas ge olika bilder av 
hur konstruktionen av skola och behandling och konstruktionen av identitet reflekterar 
varandra och vad det ger för inverkan på dessa barns och ungas lärande och fostran.  

Den första delen av forskningsstudien avseende beskrivningar av bl.a. behandlingens och 
skolans organisering och dagliga innehåll kommer att utges inom ramen för CKS 
rapportserie under 2005.  

Ansvarig för projektet: Elisabeth Cedersund, fil. dr. samt Susanne Severinsson, doktorand 
på IVV Hälsouniversitetet  
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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 och effektiva transporter, VINNOVA 
Ledamot av Formas forskningsråd, beredningsgruppen stadsbyggnad 
Ledamot av Arbetets museums yrkeshistoriska råd 

Universitetsuppdrag 

Ordinarie ledamot av anställningsnämnden, Linköpings universitet 

Proprefekt och adjungerad till institutionsstyrelsen, Institutionen för samhällsutveckling och 
kultur, ISAK, Linköpings universitet 

Ledamot av arbetsgruppen för utarbetande av ett turistprogram, Linköpings universitet 

Huvudhandledare för tre doktorander vid Tema Kultur och samhälle (se ovan) 

Huvudhandledare för doktorand Birgitta Andersson, Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi, Lunds universitet 

Promotor vid doktorsinstallationen 2004-05-21, Linköpings universitet, Linköping konsert &  
kongress 

Promotor vid doktorsinstallationen hösten 2004-11-13, Linköpings universitet, De Geer 
hallen, Norrköping 

Arrangör av forskarseminariet ”Det könskodade rummet”, Norrköping, 2004-05-23-24 

Ledamot av betygsnämnder: 

Jeanette Hägerström, doktorsavhandling, ”Vi och dom och alla andra på Komvux”. 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2004-04-28. 

Emelie Eriksson, doktorsavhandling, ”Stockholm med modernismen i centrum, 
Cityomdaning ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv”, Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet 2004-05-07. 

Eva Thulin, doktorsavhandling ”Ungdomars virtuella rörlighet”, Kulturgeografiska 
institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2004-05-08 

Christer Eldh, doktorsavhandling, ”Den riskfyllda gemenskapen. Att hantera säkerhet på ett 
passagerarfartyg”, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet 2004-05-24. 

Opponent på avhandling: 

Tuula Bergqvist, doktorsavhandling, ”Självständighetens livsform(er) och utveckling av 
realistisk livsformsanalys”. Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, 2004-11-19. 

Sakkunniguppdrag 
Ledamot av sakkunniggrupp vid tillsättandet av  en lektorstjänst vid kulturgeografiska 
institutionen, Umeå universitet. Påbörjades 2003. 
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Utvärdering av Jämställdhetscentrum/Genusvetenskap, Karlstads universitet. Tillsammans 
med Professor Catharina Stenqvist. 

Refereebedömning av antologibidrag. Redaktör Lena Abrahamsson, Umeå universitet 

Refereebedömning av antologibidrag. Redaktör Catarina Nylund, Lunds universitet. 

Recension av avhandlingen Ragnhild Jensen ”Sted kjønn og politik”, Norsk geografisk 
tidskrift. 

Följande uppdrag innehas av föreståndare Björn Eklund: 

Föreståndaren ingår i referensgruppen för Äldrecentrum Östergötland. 

Föreståndaren ingår i socionomprogrammets programråd. 
 



 

 18 

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. 

 
Föreståndaren har under året varit inbjuden och medverkat i ett Nordiskt samarbete i 
NOPUS2 regi kring social service på landsbygd. 

 
Under året har samarbetskontakter förevarit med flera enheter inom Örebro universitet. 

 

Utökat samarbete med grundutbildningen inom Linköpings 

universitet 

CKS har av ITUF ombetts medverka till en utveckling av grundutbildningsprogrammet 
"Samhälls- och kulturanalys", 160 poäng. Målet har varit att göra programmet mer anknutet 
till en tydlig framtida yrkesutövning och att därigenom också påbörja en harmonisering av 
det med europeisk universitetsutbildning i övrigt i enlighet med Bolognaprocessens krav.  

Fil. dr. Eva Marie Rigné har åtagit sig detta och på uppdrag av SKA-programmets 
studierektor utformat och undervisat på en s.k. strimma om 5 poäng inriktad på "Kvalitativ 
utvärdering". Strimman har inriktats på pedagogisk förnyelse av arbetsformerna. Dessa har 
blivit mer inriktade på studentaktivitet och en tydligare professionell förankring genom en 
uppläggning kring case-arbete som bygger på exempel hämtade från verksamheter i offentlig 
sektor liksom CKS:s fleråriga engagemang i utvärderingsarbete. Dessutom har seminarier 
arrangerats med externa medverkande som alla är professionella utvärderare i statlig eller 
kommunal tjänst. Strimman har genomförts under december 2004-januari 2005, och 
kommer att bli föremål för gemensam utvärdering.  

                                                      
2 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. 
  

CKS Rapporter 

Tora Friberg, Mats Brusman, Micael Nilsson: Persontransporternas ”vita fläckar”. Om 
arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv, CKS rapportserie 2004. 
 

CKS Arbetsnotat 

Verksamhetsberättelse 2003. Arbetsnotat 30 
 

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 under första halvåret 
delvis medverkat med artiklar och redigeringsarbete. Upplagan är 1200 exemplar. 
 

Övriga publikationer 

Den belönade uppsatsen SOCSAM Finspång 1998 – 2003 – en utvärdering av mål. Av Daniel 
Fahlander och Andreas Rosensparr. 
 
”Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005”.  
 
Tora Friberg: Konferensdokumentation ”Den goda resan – bara för män?” Vägverket, 
Region Stockholm, 2004-02-19. 

 
Tora Friberg: Konferensdokumentation ”Kan man tala om kvinnligt och manligt i 
transportsektorn?” Trafiksäkerhetskonferens, Vägverket, Örnsköldsvik 2004-04-27. 

 
Tora Friberg: Artikel ”Strävan mot det öppna rummet. Om kvinnors erfarenheter av resans 
rum”. I Speglingar av rum - om könskodade platser och sammanhang. Antologi, publiceras 
2005, Symposium förlag. 

 
Tora Friberg: Artikel ”Tidspussel och platspussel. Om hur kvinnor tillägnar sig det offentliga 
rummet”. Antologi, publiceras 2005 av Riksantikvarieämbetet. 

 
Tora Friberg: Artikel ”Öppen strid eller gerillakrigföring? Miljö- och genusfrågornas villkor i 
fysiska planering”. Antologi, publiceras 2005 Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 
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Erhållna forskningsmedel 
Nytt anslag från Formas för att utarbeta en antologi på temat ”Det könskodade rummet”. 
Antologin kommer att publiceras på Symposium förlag 2005. Medlen placerade på 
Institutionen för samhällsutveckling och kultur. 
 
Nytt anslag från VINNOVA för projektet ”Regionförstoring ur ett genusperspektiv”, 50% 
för Tora Friberg under två år.  
 
Fortsättningsanslag från VINNOVA för projektet ”Mötesplatser”. Anställd doktorand: Mats 
Brusman. 
 
Fortsättningsanslag från Vägverket för projektet ”Jämställdhetsperspektiv i teori och praktik. 
Två fallstudier med fokus på arbetsresor”. Anställda doktorander: Mats Brusman och Micael 
Nilsson (se ovan). Avrapportering: ”Persontransporternas ”vita fläckar”. Om arbetspendling 
med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv”. 
 
Fortsättningsanslag från Banverket/Vägverket för projektet ”Rädslans geografi”. Anställd 
doktorand: Birgitta Andersson. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
Medlen placerade på Lunds universitet. 
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Seminarie- och konferensverksamhet 
14 januari deltog Tora Friberg i konferensen ”Transportforum”, VTI/VINNOVA 
Linköping kongress. 
 
22 april, CKS genomför i samarbete med Östsam samt Norrköping och Linköpings 
kommuner ett seminarium kring EU:s sjätte ramprogram. Drygt 10-talet deltagare. 

 
29 april genomförde CKS styrelse en studieresa till Hällefors kommun där Måltidernas Hus i 
Grythyttan besöktes. Verksamheten förevisades och information lämnades om den där 
förlagda högskoleutbildningen. Under eftermiddagen besöktes Formernas Hus där 
information lämnades om kommunens arbete med designfrågor, designutbildning samt 
samlingen av industridesign förevisades. Värd under besöket var kommunstyrelsens 
ordförande i Hällefors, Pentti Supponen. Han informerade om kommunens 
utvecklingsstrategier. Totalt deltog ca. 25 deltagare i studieresan, varav flera företrädare för 
Östgötakommuner med en struktur liknande Hällefors. 

 
26 maj, Anneli Lindgren och Lena Gemzöe presenterar projektet Två kulturstäder vid Tema 
Q- seminariet. 

 
28 maj, en kommunforskningskonferens genomfördes med rubriken Landsbygden och de små 
orternas utvecklingskraft. Programmet genomfördes dels som storföreläsningar, dels som 
workshops med ledamöterna i CKS styrelse som moderatorer. Konferensen inleddes av 
glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin. Under dagen fokuserades ett antal för 
landsbygden och de små orterna viktiga utvecklingsområden som turism, mat, kultur och 
samverkan. Ett drygt åttiotal personer deltog. Konferensen ägde rum i Arbetets museum i 
Norrköping. 

 
12 augusti: Åke Fritzell, utvecklingsledare, Värnamo kommun: Om skolutvecklingsarbete. 
Ett seminarium genomfördes med deltagare från Linköping och Motala kommuner. 

 
16 augusti, verksledningen för Myndigheten för skolutveckling besöker CKS för information 
om verksamheten. Vid presentationen deltog även personal från Östsam. 

 
24 augusti: Myndigheten för skolutveckling, enhetschef Björn Sandström m.fl.: Lokalt 
utvecklingsarbete.  

 
30 september, en kommunforskningsdag genomföres med rubriken Organisering – ledning - 
utveckling av kommuner. I likhet med konferensen under våren genomfördes såväl 
storföreläsningar som workshops. Frågeställningar som lyftes fram gällde t.ex. kommunernas 
roll i välfärdutvecklingen, hur kan man organisera en kommunledning, vad kännetecknar en 
framgångsrik kommun?. etc Flera av länets kommuner fick tillfälle att redovisa sina 
erfarenheter av organisationsarbete. Ett nittiotal personer deltog i konferensen. Den ägde 
rum i konferensanläggningen Tornet i Linköping. 

 
2 november: Fil. mag., talpedagog Marianne Gutler Lindström, ”Vad hände sedan?”-
projektet.  
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Uppsatstävlan 
CKS utlyste under hösten 2003 en uppsatstävlan där studenter inbjöds att tävla med 
uppsatser på C- eller D-nivå samt examensarbete. Totalt inkom 15 tävlingsbidrag. Styrelsen 
beslutade att belöna Daniel Fahlanders samt Andreas Rosensparrs C-uppsats SOCSAM i 
Finspång 1998-2003 –en utvärdering av mål med priset som 2004 års bästa kommunuppsats vid 
Linköpings universitet. Motiveringen till beslutet löd: ”Författarna har i uppsatsen lyckats 
förena en god såväl teoretisk som praktisk förståelse för sin studie samtidigt som den är 
lättläst samt fokuserar ett för kommunsektorn intressant projekt. Författarna demonstrerar 
en mycket god förmåga att hantera utvärderingen av en kommunal verksamhet.” 

I studien analyseras en försöksverksamhet med att finansiellt samordna kommunal och 
landstingskommunal verksamhet med försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheten.  

Uppsatsen har skrivits inom ämnet statsvetenskap och fil.dr. Nils-Eric Hallström har varit 
handledare. 

Uppsatspriset delades ut i anslutning till Regionförbundet Östsams fullmäktige den 9 
december. Uppsatsen finns publicerad hos CKS.  
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Ekonomi 
I årets resultat och balansräkning presenteras ett resultat på 103 203 kr samt ett eget kapital 
på 793 664 kr efter justering. Justeringen innebär att medel som CKS genom avtal har 
förbundit sig att betala (utdelade projekt), dras av det egna kapitalet. Dessa medel uppgår i år 
till 1 996 600 kr. Årets periodiseringar uppgår till 1 142 544 kr.  

Det har uppstått en skillnad mellan UB 2003 och IB 2004 på 64 219 kr. CKS utgående 
balans 2003 uppgick till 2 622 842 kr medan ingående balans 2004 uppgick till 2 687 061. 
Skillnaden beror på att oanvända medel betalats tillbaka från ett av CKS utdelade projekt 
samt nya rutiner för institutionens avskrivningar under året.  

I årets resultaträkning redovisas totala kostnader uppdelade på kostnadsslag. Tidigare år 
har projektkostnader redovisats sammanslagna i klumpsummor för respektive projekt. Poster 
som tidigare redovisats i klump, redovisas nu separat för att möjliggöra jämförelse med 
tidigare år. 

Övrigt  
15 januari, Eva Marie Rigné och Björn Eklund deltar i diskussioner med skolledare i Motala 
kommun kring ett fördjupat samarbete kring skolutveckling. 

 
23-24 januari Björn Eklund medverkar vid planeringen av en nordisk konferens om social 
service i glesbygd. Nopus i Malmö 

 
30 januari, Tora Friberg och Björn Eklund medverkar vid regionförbundet Östsams styrelse 
och informerar om CKS forskningsprogram 

 
18 februari, CKS besöks av ek.dr. Per Frankelius, huvudsekreterare i utredningen Innovativa 
processer, för diskussion om framtida samarbete. 
 
19 februari höll Tora Friberg en inledning på konferensen Den goda resan – bara för män? 
Biograf Skandia, Vägverket, Region Stockholm. 
 
25 februari, CKS genomför Öppet Hus, i CKS nya lokaler och lokalerna invigs under 
medverkan av styrelse samt företrädare för Campusrådet. 
 
4 mars höll Tora Friberg en inledning ”Jämställdhetsperspektiv på transporter”, Östsams 
beredningsgrupp, Missionskyrkan, Linköping. 

 
16 mars, Marie Gustavsson-Holmström presenterar rapportern Ung i Motala vid FORSA3- 
Östergötlands medlemsmöte i Motala. 
 
29 mars höll Tora Friberg en inledning ”Regionförstoring – vinster och uppoffringar för 
skilda grupper”. Regional utvecklingsledning, Region Skåne, Malmö. 

 
31 mars- 1 april, Björn Eklund och Leif Jonsson medverkar i Svenska Kommunförbundets 
med flera sammandragning inom forskningsprogrammet Innovativa kommuner och Landsting i 
Grythyttan. 

 

                                                      
3 FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete 
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14 april, CKS besöks av företrädare för Det naturliga steget som önskar informera sig om 
verksamheten. 
 
27 april höll Tora Friberg en inledning ”Kan man tala om kvinnligt och manligt i 
transportsektorn”. Trafiksäkerhetskonferens, Vägverket, Örnsköldsvik. 

 
29 april, CKS styrelse tillsammans med företrädare för flera mindre kommuner genomför 
studieresa till Grythyttan och Hällefors. Ca. 25 personer deltog i besöket. 

 
29 april, projektet Två Kulturstäder redovisas för finansiärerna, Östsam samt Norrköpings och 
Linköpings kommuner. 

 
5 maj, Eva Marie Rigné och Björn Eklund medverkar i seminarium på inbjudan av 
Myndigheten för skolutveckling med att presentera CKS verksamhetsidé. Uppsala 
 
7 maj höll Tora Friberg en inledning ”Är vidgade arbetsmarknadsregioner bra för 
jämställdhet?”. Jämställdhetskonferens, Vägverket, Stockholm.  

 
10-11 maj, Björn Eklund och Eva Marie Rigné deltager i rikskonferens för regional 
utvecklingscentra inom utbildningsområdet. Konferensen äger rum i Jönköping. 

 
13 maj, företrädare för Aneby kommun besöker CKS för samtal om ev. framtida samarbete. 
 
25 maj höll Tora Friberg en inledning ”Persontrafikens ”vita fläckar” – arbetspendling och 
kollektivtrafik ur ett genusperspektiv”. Regional utvecklingskonferens, Länsstyrelsen Halland, 
Halmstad. 
 
8 juni, information till regionens Brysselkontor kring CKS verksamhet. 

 
18 juni, Björn Eklund och Sven-Inge Arnell genomför studiedag med kommunstyrelsen i 
Aneby. 

 
29 juni, handläggare vid Statistiska Centralbyråns enhet för forskningsstatistik besöker CKS 
för diskussion kring hur kommunernas insatser inom Forskning och utveckling skall fångas 
statistiskt. 
 
2 september höll Tora Friberg en inledning ”Behovet av teori i forskning om transporter och 
jämställdhet”. Seminarium VTI/ Nätverket Kvinnor i transportpolitiken. 
 
6 september höll Tora Friberg en inledning ”Vidgade arbetsmarknader och jämställdhet”, 
Regional utvecklingskonferens, länsstyrelsen, Stockholm. 
 
10-12 september, Styrelseledamoten Katarina Karlberg deltager på CKS uppdrag i NOPUS-
 konferensen "Framtida social service i småkommuner - nordiska erfarenheter och 
samarbetsmodeller", Åboland, Finland 
 
22 september höll Tora Friberg en inledning ”Hur skall redan vunnen och ny kunskap 
verkligen bidra till att vi får ett transportsystem som uppfyller sjätte delmålet”? Konferens, 
Banverket, Uppsala. 
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5 oktober höll Tora Friberg en inledning ”Forskning som berör sjätte delmålet inom 
transportpolitiken” Banverket, Borlänge. 
 
6 oktober höll Tora Friberg en föreläsning ”Miljö- och genusfrågornas villkor i fysisk 
planering”. Miljövetenskapliga programmet, Linköpings universitet. 
 
11 oktober höll Tora Friberg en inledning ”Stadens offentliga rum i ett genusperspektiv”. 
Kommunfullmäktige, Norrköping. 
 
12 oktober höll Tora Friberg en inledning ”Forskning som berör sjätte delmålet inom 
transportpolitiken”, Banverket, Borlänge. 
 
22 oktober höll Tora Friberg två inledningar ”Regionförstoring på gott och ont” Workshops 
ÖSTSAM, Arbetets museum, Norrköping. 
 
28 oktober höll Tora Friberg en inledning  ”Forskning som berör sjätte delmålet inom 
transportpolitiken”, Banverket, Luleå. 
 
4 november, CKS kansli medverkar vid nätverksmöte med kommunstyrelseordförande- 
nätverket. 
 
4 november höll Tora Friberg en inledning ”Regionförstoring och jämställdhet – en 
målkonflikt”. Seminarium, näringsdepartementet, Stockholm. 
 
18 november höll Tora Friberg  en inledning Samhällsplanering och genus. 
Kvinnovetenskapligt forum, Linköpings universitet, uppdragsutbildning från Länsstyrelsen i 
Östergötland. 

 
2 december, möte med regionavdelningen av Föreningen Sveriges Socialchefer kring 
kunskapsutveckling i socialtjänsten. 

 
6 december, diskussioner inleds med rektorsutbildningen kring ett framtida samarbete. 
 
9 december redovisade CKS kansli det pågående projektet ”Innovativa kommuner” för 
kommuncheferna i Östergötland, Kursgården Sandvik. 
 
Intervju med Tora Friberg i ICA-kuriren nr 2004:4 ”Kvinnor drabbas hårdast”. och ett antal 
intervjuer om persontransporter i olika dagstidningar.  
 
Intervjuer med Tora Friberg i Sveriges Radio P1, mars månad 1. Om regionförstoring 2. Om 
säkerhet i trafiken. 
 
Lena Hådal har under året medverkat i programarbete vid Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundets framtagande av ”Positionspapper om EU:s forskningspolitik efter år 
2006”. 

  
CKS har under året som remissinstans yttrat sig över två statliga utredningar, Innovativa 
processer (SOU 2003:90) samt Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91). 
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Norrköping i mars 2005 
 
 
 
 
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 
 

2004  
30 Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för kommunstrategiska studier  

(mars 2004)  
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 
 
2004   
2004:1 Persontransporternas vita fläckar ,  

Tora Friberg, Mats Brusman och Micael Nilsson 
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 
 

2004 

2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005.  
 
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 2004/2005 
 

Projekt  

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 
 

 
Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens 
linjedragning och människors rörelsemönster  

 

 
Tora Friberg 

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 

ÖstgötaForum för vuxnas lärande  
 
Omslaget. En utvärdering av ett kvalitetsarbete inom 
handikappomsorgen i Norrköping 

Eva Marie Rigné 
 
Björn Eklund 
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Relationer mellan makar med demens             
  
Skolans bemötande av så kallat hedersrelaterat våld         

 
Ulla Lund 

 
Erik Olsson 
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CKS Resultat och balansräkning år 2004 
Lenha 20050228  

Intäkter   
Kommunanslag/Östsam 3 500 000 
Universitetsanslag 1 000 000 
Lokal forsknings och utvecklingspolitik, Vinnova 565 280 
Ledarskap i kommuner 342 587 
Mötesplatser, Vinnova 57 762 
Två kulturstäder 463 873 
Barn och ungdomars bästa 122 773 
Övriga intäkter 1 512 481 
CKS utdelade projekt -1 025 000 
Summa intäkter 6 539 756 
  

Kostnader   
Löner månadsanst personal 1 183 534 
Professur 521 146 
Lönekostnad delad tjänst 357 256 
Löner och arvoden, tillfälligt anställda 67 690 
Styrelse och sammanträde 14 100 
Sociala avgifter, samtliga 939 367 
Bilersättning 6 694 
Övriga personalkostnader/sjukvård/ utbildning 52 882 
Summa personalkostnader 3 142 669 
Lokalkostnader 7 879 
Summa lokalkostnader 7 879 
Övrig tjänst- anställn.kostn 1* 948 376 
Konsulttjänster/ forskningstjänster/ utbildningstjänster 762 479 
Föreläsare 166 307 
Övriga tjänster- övrigt 2* 139 128 
Resor, konfanl, hotell, repr 146 324 
Litteratur /tidsskrifter/ medlemsavg 23 245 
Tryckning och kopiering  179 131 
Annonsering 39 500 
Kontorsmaterial/ kringutrustn dator/ utrustn skrivare mm 43 667 
Tele post och transport 62 510 
LiU och institutionsavgifter 740 573 
Anläggningstillgångar- datorer 34 765 
Summa övriga kostnader 3 286 005 
  
Summa kostnader 6 436 553 
  
Årets resultat 103 203 
  
Eget kapital:   
IB 2004 *3  2 687 061 
Periodiseringar 1 142 544 
Årets resultat 103 203 
Saldo 3 932 808 
Periodiseringar -1 142 544 
UB 2004 2 790 264 
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Skuld utdelade medel projekt -1 996 600 
Justerat eget kapital 793 664 
 
1* Övriga lönekostnader CKS 
2* Övriga tjänster- driftkostnader för lokaler samt tryck 
3* UB 2003 var 2 622 842 kr. Skillnaden mellan UB 2003 och IB 2004 är 64 219 kr. 
     Skillnaden beror på att utdelade medel återbetalats till CKS samt nya rutiner för 
     institutionens avskrivningar.  


