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Verksamhetsberättelse 2005 
Linköpings universitet samarbetar sedan början av 1990-talet med kommunerna i Öster-
götland. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och kommunerna genom 
dåvarande Östergötlands Kommunförbund (numera Regionförbundet Östsam), varigenom 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) tillskapades. Syftet med samarbetet är att: 
• främja framväxten av för kommunerna relevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet 
• stimulera intresset för kommunforskning hos såväl praktiker som forskare 
• stödja framväxten av strukturer som underlättar spridning av forskningsinformation till 

kommunerna 
• bidra till nya former av samverkan mellan forskning och kommunalt/regionalt utveck-

lingsarbete 
• utveckla former för kunskapsutveckling för såväl förtroendevalda som anställa 
• skapa mötesplatser mellan forskare och praktiker inom det kommunala och regionala 

verksamhetsfälten 

CKS är idag en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur (ISAK). Verksamheten leds av en styrelse som tillträdde vid 
årsskiftet 2002/2003. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året: 10 
mars, 15 september och den 1 december. Dessutom genomförde styrelsen den 20 maj en 
studieresa i ”kulturarvets spår”.  

Styrelsen har 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  
Kalle Bäck (adjungerad) 

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 har varit anställd som utredare. Lena Hådal 
innehar tjänsten som kommunikatör med ansvar för bland annat CKS administration. Leif 
Jonsson har under året fått sin tjänst överflyttad från ekonomiska institutionen till CKS 
(ISAK). Projektanställda under hela eller del av året har varit Marie Gustavsson Holmström, 
Eva Lindblad, Kalle Bäck, Lars Lagergren samt Helena Forne Wästlund.  

Kalle Bäck har vikarierat som vetenskaplig ledare för CKS under perioden mars-juni (25%) 
samt juli-december (10%).  
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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 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 företrädare 
• samfinansiera FoU- projekt tillsammans med kommunala företrädare 
• 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  
 
Visionen 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. 
Ansvaret för den operativa ledningen av verksamheten utövas av föreståndare Björn 

Eklund och professor Tora Friberg. Professorstjänsten är placerad vid Tema Kultur och 
samhälle och har ansvar för uppbygganden av ett särskilt programområde benämnt 
Kulturmönster och lokal utveckling. Sedan våren 2002 finns inom detta program tre 
doktorander som vid årsskiftet 2005/2006 befinner sig i senare delen av sina studier. År  
2005 tillkom en doktorand.  Doktoranderna är: 
  
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  
 
Ragnar Andersson antogs år 2005 med rubriken: Regionala tillväxtprogram och integration av 
invandrare 
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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 sakkunnig-
grupper 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 den s.k. samverkans-
uppgiften vilket kan innebära att föreläsa eller hålla inledningar på konferenser utanför 
universitetsmiljön. En viktig uppgift för professorn är forskarutbildning vid Tema Kultur 
och samhälle.  
Föreståndarens uppgift är att säkra verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta kan t.ex. 

ske genom kontakter såväl inom universitetet som i kommunvärlden och på den nationella 
arenan. Kontaktskapandet och arbetet med att kommunicera verksamheten sker på olika sätt. 
Konferenser och seminarier genomförs, gemensamma projekt planeras mellan 
forskarsamhället och den kommunala praktiken och nätverk tillskapas. Kontakter med 
nationella organ är viktiga. 
En central uppgift för föreståndaren är att medverka till att gemensamma synsätt 

utvecklas kring forsknings- och utvecklingsfrågor mellan forskning och praktik till stöd för 
såväl forskningen som den kommunala praktiken. Detta bygger på att det finns en 
grundläggande förståelse för de två världarnas skilda logiker. Detta underlättas av att CKS är 
en uttalad ”länkorganisation” som har till huvuduppgift att få till stånd samverkan mellan 
huvudmännen. 
Föreståndaren leder den dagliga verksamheten vid CKS. 
Inom Centrum för kommunstrategiska studier verkar dessutom fil. dr. Leif Jonsson som 

forskare inom området Ledning av kommuner, samt FoU-koordinator fil. dr. Eva Marie 
Rigné med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. 

Forskningsprogrammet 

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 utvecklas. 
 
 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.  
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 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. 
 
Forskningsprogrammet kompletteras av en aktivitetsplan för perioden 2004-2005. Denna 
innehåller en redogörelse över CKS arbetssätt, arbetsformer samt hur kvalitetssäkringen av 
verksamheten skall ske. I planen redovisas en hel rad aktiviteter kopplade till konkretiseringar 
av forskningsprogrammet. 
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 delning och samfinansiering av tjänster, sam-

planering och samfinansiering av projekt, utrednings-, utvecklings- och utvärderingsuppdrag. 
Vidare arrangeras utbildningar och seminarier. Årligen utlyses en uppsatstävlan.  
Under året presenterades en idéskiss kring CKS långsiktiga utveckling ”Från regionalt till 

nationellt Centrum för kommunstrategiska studier- en idédiskussion”. Styrelsens beslut blev 
vid sammanträdet den 15 september att kansliet skall driva utvecklingsarbetet vidare samt att 
resultatet skall beaktas i programmet för nästa programperiod, 2006-2008. 
Som en ytterligare förberedelse för den nya programperioden har den vetenskaplige 

ledaren samt föreståndaren under hösten 2005 besökt och samtalat med de kommunledande 
beslutsfattarna i länets kommuner.  
På liknande sätt har föreståndaren och FoU-koordinatorn besökt ett flertal kommuner 

för samtal med utbildningspolitiker kring utvecklingsbehov i skolan. 
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Beviljade forskningsmedel 

Nya projekt 

Under år 2005 utlystes inga nya anslag. Detta på grund av att en ny styrelse tillträder 2006 
och för att ge den tillträdande styrelsen handlingsfrihet skjuts utlysningen av forskningsmedel 
upp till år 2006. Dessutom har förberedelsearbetet för nytt program inletts. 

Fortsättningsprojekt 

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

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  

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 

Socialtjänstens öppenvård för ungdom. Projektledare: fil.dr. Helena Klöfver, Institutionen för 
Beteendevetenskap  

Etiken i kommunpolitikers beslutsfattande. Delprojekt. Projektledare: Nina Nikku, Institutionen 
för Beteendevetenskap. 

 

Samarbete 
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Linköpings 
universitet, med kommuner, regionförbundet Östsam och andra för verksamheten relevanta 
enheter och organisationer. Under året har därför samarbete förekommit med bl.a. följande 
institutioner inom Liu: ekonomiska institutionen, institutionen för Tema, institutionen för 
beteendevetenskap, institutionen för tematisk forskning och utbildning, institutionen för 
vård och välfärd.    
Bland externa enheter kan nämnas Väg och transportforskningsinstitutet (VTI) och 

Örebro Universitet. 
Nedan redovisas några av de mer framträdande externa samarbetena.  

Ledning av kommuner 

Det arbete som CKS har bedrivit inom området ”Ledning av kommuner” och som har 
pågått under några år har fortsatt under 2005. Programmet bedrivs i nära samarbete med 
Östgötaregionens kommunledningar i form av två nätverk – ett i vilket regionens kommun-
chefer ingår och ett med regionens kommunstyrelseordförande. Förutom Östgötakommuner 
medverkar också Katrineholm, Tranås, Vimmerby och Västervik. Från och med 2004 ingår 
Östsams styrelseordförande och direktör i respektive nätverk. 
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 
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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 under 2005. Under våren 2006 utges en bok med titeln Att organisera 
kommuners ledning. Att förena svårförenliga institutioner (Förlag: Nya Doxa). 
Under 2004 och 2005 har samarbetet i KS-ordförandenätverket inriktats mot ämnet 

Kommunledningars arbete med samhällsutveckling. Diskussioner har förts och dokument-
erats i detta ämne. Gästande forskare har inspirerat dessa diskussioner. Ett resultat av detta 
arbete är en antologi som ges ut på Studentlitteratur under våren 2006 med titeln 
Kommunledning och samhällsutveckling. I antologin återfinns referat från förda diskussioner i KS-
ordförandenätverket liksom artiklar utifrån olika aspekter på detta ämne författade av 
forskare.  
I kommunchefsnätverket har intresset varit inriktat mot interkommunalt samarbete. 

Genom kommunchefernas försorg har en kartläggning gjorts av interkommunal samverkan i 
östgötaregionen. Kartläggningen gjordes av två personer med kommunal bakgrund (Monica 
Kastensson, Ydre och Monica Rosander, Norrköping) och Lena Hådal från CKS. Kart-
läggningen har publicerats i rapporten Kommunala samverkansmönster (CKS rapport 2005:4).  
Kommunchefsnätverket etablerades 1999 och går alltså under 2006 in på sitt åttonde år. 

Kommunstyrelseordförandenätverket startade 2001 och är alltså inne på sitt sjätte år. 
 
Inom området ”Ledning av kommuner” tillhandahåller också CKS ledarutbildnings-
möjligheter för högre kommunala chefer (förvaltningschefer och motsvarande) i ett program 
som kallas ”Ledarskap i kommuner” och som pågår under femton månader. Ett första 
sådant program startade under 2001, ett andra i slutet av 2002 och ett tredje under hösten 
2004. Ett fjärde sådant program startar i månadsskiftet januari/februari 2006. Dessa program 
ingår i en långsiktig satsning på ledarutveckling inom den kommunala sektorn inom i första 
hand Östergötland. Även kommuner utanför Östergötland erbjuds medverka. 
Kommunkretsen har successivt vidgats till att innefatta flera kommuner från Småland och 
Södermanland, men även från Västra Götaland och Skåne. 
 
De hittillsvarande samarbetena i de nämnda nätverken har i sig 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.  
 

                                                      
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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Regionalt utvecklingscentrum inom CKS  

Nätverket för specialpedagogisk forskning och verksamhet 

Partner: Magisterprogrammet i specialpedagogik, IBV/EMIR 
Koordinator: lektor Anna-Lena Eriksson Gustavson, IBV, studierektor för LiU:s 
utbildningar i specialpedagogik.  
 

Nätverkets aktiviteter under 2005 har inriktats på att arbeta med nationella 
kunskapsöversikter och kunskapsutveckling i syfte att knyta dessa till erfarenheter som görs 
av nätverksmedlemmarna i deras lokala vardagliga verksamhet. Samtliga publikationer som 
ingår som underlag för träffarna ingår i serien ”Forskning i fokus” utgiven av Myndigheten 
för skolutveckling.  
 
12/5: ”Elever som behöver stöd men får för lite” Inledare: docent Bengt Persson, 

Göteborgs universitet. Diskussion av rapport med samma namn 
12/10: ”Normer och värden”. Inledare: docent Odd Lindberg, Örebro universitet, 

undervisningsrådet Bengt Landfeldt, Myndigheten för skolutveckling, utredare Sofia 
Larsson, Sveriges kommuner och landsting. Diskussion av rapporten ”Skolan - en 
arena för mobbning” 

16/11: ”Att vara annorlunda”. Inledare: docent Eva Palmblad, Högskolan i Jönköping, 
undervisningsrådet Lena Hammarberg, Skolverket. Diskussion av rapporten: ”Om 
skolbarns olikheter -diskurser kring ’särskilda behov”’ 

 
Nätverket samlar mellan 20-40 deltagare. Personerna är verksamma inom olika skolformer, 
och i olika kommunala sektorer, och representerar kommuner både inom och utom 
Östergötlands län. 
Som planeringsunderlag inför 2006 genomför nätverkskoordinatorn och CKS:s FoU-

koordinator en självvärdering av nätverkets aktiviteter under det gångna året. 

Nätverket för skolutveckling i Östergötland 
Partners: samtliga deltagande kommuner inom Östergötlands län 
Övergick vid halvårsskiftet till CKS, tidigare finansierat med Mål3-pengar placerade hos 
ÖSTSAM. Nätverket finansieras nu med medel från myndigheten för skolutveckling (MSU). 
Koordinatorer: Elisabeth Stärner och Peter Johannesson, utvecklingsledare knutna till 
Pedagogiskt centrum, Linköpings kommun 
 

Nätverksaktiviteterna har under hösten 2005 inriktats på att diskutera angelägna 
utvecklingsfrågor och att bevaka andra frågor av gemensamt intresse. 
 
28 september: Nätverket träffades i Norrköping.  
Centrum för flexibelt lärande (CFL) presenterade sig och diskuterades som en resurs för 
kommunerna. Utvecklingsledare från Norrköping presenterade kommunens skolutvecklings-
arbete. Det länsvisa arbetet i Gy 07-gruppen diskuterades, liksom pågående arbete kring två 
utvecklingsprojekt: filmfestivalen Klappan och SVIT-05. NVIS, Campus Norrköping, 
förevisade sin verksamhet och vad man kan erbjuda skolor inom länet. 
 
14-15 november: Nätverket träffades i Åtvidaberg, Missmyra.  
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Under eftermiddagen 14 november presenterades och diskuterades verksamheten vid 
Institutionen för utbildningsvetenskap (IUV) och forskarskolan i pedagogiskt arbete vid 
Linköpings universitet. Lektor Ulla-Britt Persson redovisade resultat av en utvärdering av 
nätverket, som nätverket beställt. Utvecklingsledare Kerstin Reimers från Linköpings 
kommun presenterade kommunens arbete kring införandet av individuella utvecklingsplaner 
i skolan, varpå en runda vidtog där varje kommunrepresentant berättade om situationen i 
den egna kommunen. CKS:s FoU-koordinator informerade om kontakterna med 
Myndigheten för skolutveckling, och vad som diskuterats vid möten med Myndigheten 
under hösten som tänkbara framtida inriktningar på arbetet.  
 
15 december: Nätverket träffades i Ödeshög, Lysingskolan 
Patrik Landström beskrev hur skolverksamheten är organiserad i Ödeshögs kommun och 
informerade om hur man arbetar med IUP och PODB. Eva-Marie Rigné berättade om CKS 
verksamhet, dessutom informerades om EU-lots och pågående skolutbytes- och 
utvecklingsarbete inom Östergötland med andra EU-länder. Skrivningen av slutrapporten för 
Mål3 diskuterades och nätverkets verksamhet under 2006 planerades.  
 
Nätverket samlar ca 15-20 deltagare. Samtliga länets kommuner är representerade, genom 
utvecklingsledare, pedagoger med utvecklingsansvar, skolledare och förvaltningspersonal 
med ansvar för utvecklingsuppgifter. En utvärdering av nätverkets verksamhet fram till 
hösten 2005 på uppdrag av dess koordinatorer ingår som en del av avrapportering till Mål3-
medelsredovisningen och har gjorts av lektor Ulla-Britt Persson, Institutionen för 
beteendevetenskap. Utvärderingen visar på en positiv värdering av nätverkets aktiviteter. 
Deltagarna pekar dock på att vissa av dem som inte är utvecklingsledare inom sin egen 
kommun upplever osäkerhet om sitt mandat och uppdrag i nätverket, samt att gruppen ännu 
söker efter sin slutgiltiga form. För den som önskar ta del av utvärderingen i dess helhet 
finns denna att tillgå via CKS:s kansli. 

Kontakter med Myndigheten för skolutveckling 
CKS har via sin FoU-koordinator deltagit i de aktiviteter Myndigheten för skolutveckling 
anordnat för samtliga lärosäten med regionala utvecklingscentra/motsvarande samt 
rektorsutbildning. Representanter för rektorsutbildningen vid Linköpings universitet har 
också deltagit vid dessa tillfällen. 
Under året har nationella konferenser i Stockholm besökts: 27 maj, 22 september 

Myndighetens regionkontor i Växjö, där planering gjorts tillsammans med enhetschefen 
Björn Sandström och undervisningsrådet Ingemar Fransson, har besökts av FoU-
koordinatorn vid följande tillfällen: 24 januari, 27-28 oktober. Därtill har telefon- och 
videokonferenser hållits med Myndigheten den 13 april och 16 oktober 
Myndighetens representanter har beretts tillfällen att sammanträffa med nätverket för 

skolutveckling i Östergötland innan detta formellt övergick till CKS, den 2 maj, då nätverket 
samlades i Vadstena. 
Myndighetens enhetschef och CKS:s FoU-koordinator informerade och diskuterade 

gemensamt samarbetsavtalet och myndighetens uppdrag med länets förvaltningschefer vid 
ett möte för dessa hållet på ÖSTSAM 13 maj.  
Under hösten 2005 har fortsatta diskussioner hållits med Myndigheten om anordnande av 

särskilda kompetensutvecklingsinsatser inriktade dels på idéskolor för mångfald, dels på 
kvalitetsarbete i förskolan. Troligen kommer det senare området att kunna bli ett 
arbetsområde för CKS under 2006-07. 
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Nationellt nätverk för lärosäten med RUC/motsvarande 

CKS har deltagit i årsmötet som hölls 10-11 maj 2005, på Regionalt pedagogiskt utvecklings-
centrum, Uppsala universitet. 

Kompetensutveckling för vuxenutbildare 
2004/05 slöt Myndigheten med CKS/LiU ett avtal om att erbjuda en ny form av 
kompetensutveckling för vuxenutbildare i länet, i form av självorganiserade studiegrupper 
med kvalificerad handledning. Som handledare fungerade fil. dr. Marie Gustavsson 
Holmström. Myndigheten tillhandahöll via CKS ett utbildningsmaterial gratis till deltagarna, 
och finansiering för handledaren. En förfrågan med intresseanmälan för deltagande gick ut 
till samtliga kommuner i länet, dels direkt till kommunalt ansvariga, dels via ett sedan tidigare 
existerande nätverk i länet för vuxenutbildare. De kommunala kontaktpersonerna stod sedan 
för mobilisering av intresserade inom vuxenutbildningsorganisationen. Upplägget bygger på 
att grupperna på egen hand genomför ett mindre antal studieträffar då man tillsammans med 
handledaren diskuterar materialet. Dessa har kompletterats med två gruppträffar, som CKS 
anordnat för samtliga deltagare i Norrköping. 
Den första träffen anordnades den 18 oktober då Leif Magnusson, expert hos 

Valideringsdelegationen, höll ett seminarium om validering och kunskapsbedömning inom 
vuxenutbildning utifrån det pågående arbetet hos delegationen och den inventering 
delegationen gjort av hur man inom vuxenutbildningen arbetar med validering. 
Det andra seminariet hölls den 17 november då fil.dr. Marie Carlson, Göteborgs 

universitet, talade om genus och etnicitet i vuxenutbildning utifrån sitt forskningsarbete men 
också utifrån de nationella utvärderingar av vuxenutbildningen som tidigare gjorts av bl.a. 
Skolverket. 
Deltagande kommuner är: Linköping (både kommunal och fristående utbildnings-

anordnare omfattande komvux), Norrköping (dito), Kinda, Åtvidaberg, Finspång, Motala, 
Mjölby, Söderköping.  
Sammanlagt påbörjade 71 deltagare fördelade på tio studielag denna kompetens-

utveckling. På grund av det stora intresset fick grupperna sättas igång med rullande start, 
vilket medför att två grupper fortsätter sina aktiviteter under våren 2006. Ett fåtal deltagare 
har lämnat kompetensutvecklingen under den tid den pågått. Dessa har varit pedagoger 
verksamma som entreprenörer i kommunal vuxenutbildning. Anledningen har varit att 
arbetsbördan för dem blivit för stor p.g.a. kolleger i den ordinarie verksamheten slutat och de 
måst ta på sig mer undervisning. Fil. mag. Anneli Persson Kuylenstierna genomför på CKS:s 
uppdrag en smärre utvärdering, som redovisas för Myndigheten under våren 2006. 

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. Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter. 
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 
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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).  
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.  
 
Tematiskt innehåll ordinarie träffar 2005: Pedagogiskt ledarskap ur olika perspektiv 
Pedagogiskt café ersattes under 2005 av studiegrupper kring MSU webbmaterial som 
Assarsson & Sipos Zackrisson gjort på uppdrag av Myndigheten och Östgötaforums 
deltagande i disputation den 7/10.  
 

Månadsträffar 
050210 Livslångt lärande & spelet mellan vuxenutbildning och arbete 
050301 Institutionella perspektiv på vuxenutbildning 
050530 Pedagogiskt ledarskap 
050902 Lärares berättelser om stöd för vuxnas lärande 
051014 Identiteter i vuxenutbildning 
051125 Maskulinitet och utbildning 
051208 Resurstorget och kvalitet i vuxenutbildning 
 
Kompetensutvecklingsdagar/mötesdeltagande  
050110 Valdemarsvik (Köby kommuner)   050316 Cfl 
050202 Åtvidaberg         050601 Norrköping 
 
Kurs för bibliotekspersonal och studie om stöd för vuxnas lärande 
050126, 050228, 050330, 050425, 050427, 050603, 050816, 051026 
 
KY styrelsearbete och planering av kommande KY 
Valdemarsvik, Mjölby, Östsam 
 
Vuxenutbildningskonferens 
050315 föredragshållare 

 

Qvalitet Öst  

Qvalitet Öst är ett samverkansprojekt mellan CKS, länets kommuner och Regionförbundet 
Östsam i lednings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Qvalitet Öst arbetar med uppdraget att 
stödja kommunerna i att utveckla och förbättra den kommunala verksamheten. Arbetet är 
långsiktigt och skall ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess. 
Projektledare: Marianne Sennehed Pettersson, Östsam. Projektet finansieras av mål3-medel 
samt deltagaravgifter.  
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Projektet har haft följande innehåll och aktiviteter under 2005: 

Lednings- och kvalitetsstöd till kommunledningar 

Kommunerna som deltar i projektet har formulerat vad man vill åstadkomma och vilka 
förbättringar man vill göra i varje kommun. Under 2005 har processer pågått för att 
förverkliga planerna.  
Två konferenser med fokus på det politiska ledarskapet har genomförts. Den första 

konferensen hade rubriken ”Det politiska ledarskapets betydelse för framgångsrik verksam-
hetsutveckling”. Dagen innehöll samtal om utmaningar i den politiska ledarrollen, viktiga 
framtidsfrågor för förtroendevalda och visioner för utveckling av politikerrollen kopplat till 
verksamheten. Lars-Erik Johnsson, f d kommunalråd i Linköpings kommun berättade om 
sina erfarenheter av det politiska ledarskapet.  
Nästa konferens var en fristående uppföljning av den första med fortsatta samtal om 

utmaningarna i det politiska ledarskapet, strategier och ledarskapets olika nivåer. Lars 
Dahlberg, landstingsråd Stockholms läns landsting, delade med sig av sina erfarenheter av 
drivkrafter och hur man kan skapa kraft i organisationen. 
 

En konferens har genomförts för både politiker och tjänstemän med temat ”Kollektivt 
lärande”. Seminariet syftade till att väcka tankar kring förändringsprocesser, både på 
organisationsnivå och individnivå – samt ge idéer och inspiration till hur man når 
framgångsrik utveckling i en så komplex organisation som den kommunala. Föredragshållare 
var Martin Sande, Preera. 

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 9 dagar med utbildningar, föreläsningar 

och erfarenhetsutbyte har genomförts samt en utbildning (2 dagar) i personlighetsutveckling.  
Nätverket har vid två tillfällen arrangerat en dag där de lokala nätverken från 

kommunerna samlats för inspiration, samtal och erfarenhetsutbyte. ”Att få det som var tänkt 
att bli gjort” var rubriken där deltagarna fick ange utmaningar och hur man sedan kan gå från 
strategi till handling samt hur man hjälper sig själv och andra att sätta mål och nå resultat. 
Nätverket har också arrangerat en dag för handledare och chefer med utgångspunkt från  

utbildningen ”Kvalitet till er tjänst”. Dagen som samlade 180 deltagare inleddes med 
föredrag av Birgitta Södergren från handelshögskolan i Stockholm. Birgitta Södergren talade 
om förändringars effekter för medarbetare och ledare och om varför så många 
förändringsprocesser riskerar att ”stanna på papperet”. Dagen innehöll också  
erfarenhetsutbyte utifrån handledarroll och att driva utvecklingsprocesser samt träning i 
dialogen som coachningsverktyg. Ann Malmsten var processledare under dagen.   

Nätverk för social- och omsorgsnämndsordföranden 

Det övergripande syftet med nätverket är att utveckla det politiska ledarskapet och 
socialtjänstens verksamhet. Åtta nätverksträffar har genomförts med föreläsningar, 
kommunbesök och erfarenhetsutbyte. Två utbildningsdagar har ägt rum, en som handlade 
om effektiv kommunikation och en som handlade om juridiska aspekter på 
socialnämndens/omsorgsnämndens roll. 
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Nätverk inom individ- och familjeomsorgen (ifo) 

Detta nätverk fokuserar på kvalitets- och utvecklingsfrågor inom individ- och 
familjeomsorgens verksamhet. Sex nätverksträffar har ägt rum under året som utöver 
erfarenhetsutbyte bl a haft tema kopplat till lönesamtal, processledning, BBIC (Barns behov i 
Centrum), verksamhetsplaner och säkerhetsrutiner, erfarenheter av att samtala med barn. 

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

Hösten 2005 startade en ny omgång av denna utbildning som nu genomförs för tredje 
gången i ett samarbete mellan Linköpings universitet/IBV, CKS, Motala kommun och 
Östsam.  Utbildningen syftar till att kommunerna ska kunna öka sin kompetens i ledarskap 
och att bedriva förändringsarbete och kvalitetsutveckling. Varje 5 poängsmodul i utbild-
ningen innebär samtidigt ett utvecklingsprojekt för den egna kommunen. Kommuner som 
var representerade bland de studerande var Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping, 
Valdemarsvik samt Aneby. 
Kursansvarig är fil. dr. Owe Anbäcken, institutionen för beteendevetenskap  
 

Forskningsprogrammet ”Aktörer, samhälle och transporter” 

(FAST) 

För drygt ett år sedan tillskapades ett forskarnätverk vars avsikt är att diskutera och initiera 
forskning inom transportsektorn med en samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning.  
 Nätverket består av forskare från Vägtransportinstitutet, VTI och TemaT, Teknik och social 
förändring samt Tema Q, Kultur och samhälle samt Centrum för kommunstrategiska studier, 
CKS.  
Nätverket samlar nu ca 20 forskare, både seniora och forskarstuderande. Gruppen har 

regelbundna seminarier, under 2005 en gång i månaden. Seminarierna äger rum växelvis i 
Linköping och Norrköping. Innehållet i seminarierna består av att deltagarna lägger fram 
egna texter för diskussion.  
Ibland inleds seminarierna av en inbjuden gäst. I januari 2006 höll gruppen en session på 

konferensen Transportforum i Linköping under de två rubrikerna Hur hanteras 
transportplanering lokalt? resp Hur hanteras transporternas miljö- och säkerhetsrisker? Nio 
olika inledningar annonserades under dessa rubriker. 
Gruppen leds av professor Jane Summerton, professor Tora Friberg och professor Jonas 

Anshelm.  
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Projekt  

Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik  

Inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprogram benämnt ”Innovativa kommuner 
och landsting” har det vid CKS bedrivits ett projekt som handlar om kommunal forsknings- 
och utvecklingspolitik. Projektet har finansierats av Vinnova. 
En bakgrund till projektet är att det på senare år i allt högre grad börjar tas för givet – 

bland annat tydligt i regeringens senaste forskningspolitiska proposition, Forskning för ett bättre 
liv (Prop. 2004/05:80) – att kommuner själva måste ta ansvar för den egna kommunens 
utveckling. Detta sägs behöva ske i samverkan mellan kommunala aktörer och forskare från 
universitet och högskolor. Det sägs också att detta kan medverka till samsyn kring behov och 
prioriteringar, vilket fäster uppmärksamheten på behov av något som kan kallas för 
kommunal forsknings- och utvecklingspolitik.  
En annan bakgrund till projektet är de erfarenheter som CKS har gjort i egenskap av 

centrumbildning, vilka pekat på behov av kunskap relaterat till kommunala förhållanden 
liksom på utveckling av nya former för samarbete med vars hjälp kunskaps- och 
utvecklingsbehov skulle kunna tillgodoses.  
 

Mot dessa båda bakgrunder har studien genomförts under åren 2003-2005 i syfte att studera 
och stödja utveckling av kommunal forsknings- och utvecklingspolitik i Östergötland. Två 
frågor har uppmärksammats i studien, nämligen 

1. Vilket innehåll och vilka funktioner kan kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik ha? 

2. Hur kan arbete med sådan politik gå till och organiseras? 
 

För att få underlag för att studera dessa frågor har ett antal aktiviteter genomförts, nämligen: 
- För att få ett historiskt perspektiv på arbete med kommunal forsknings- och 

utvecklingspolitik har en sammanställning av CKS historia gjorts och dokumenterats 
i en rapport med titeln CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 
1990-2002 (Innovativa kommuner 2003:2) 

- Inventering av kommunledningars syn på behov av utveckling har gjorts som ett led 
i arbetet med att utveckla kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. 
Inventeringen har legat till grund för en rapport med titeln Kunskap som redskap. 
Forskningsprogram 2003-2005. (Innovativa kommuner 2004:1) 

- Kartläggning av hur kommuner använder sig av forskning inom tre områden – 
socialtjänst, kollektivtrafik och kommunal ledning. Denna kartläggning har resulterat 
i tre rapporter, en inom vartdera området: Socialpolitik, kunskapsutveckling och 
förnyelsearbete i socialt arbete. Exemplet Östergötland. (Innovativa kommuner 2005:2), 
Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet Östergötland. 
(Innovativa kommuner 2005:1) samt Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt 
samarbete mellan forskning och praktik. (Innovativa kommuner 2003:1). 

- Kartläggning av hur företrädare för universitetsledning och kommunledning ser på 
forskning om kommunal utveckling. Detta har gjorts i syfte att få underlag för 
diskussioner om vilka funktioner som kommunal forsknings- och utvecklingspolitik 
skulle kunna ha. (Denna kartläggning är under publicering.) 

 
Med hjälp av de nämnda aktiviteterna har de båda frågorna analyserats i projektet.  
De tre viktigaste lärdomarna kan sammanfattas som: 



 

 14 

 
Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik behöver ha både en ”vad”-funktion 
och en ”hur”-funktion! 
En första lärdom är att kommunal forsknings- och utvecklingspolitik kan användas i avsikt 
att inte bara styra inriktning på vad som skall göras till föremål för forskning och utveckling 
utan också för att påverka processuella förhållanden. Det förstnämnda kan kallas för 
politikens vad-funktion och det andra för dess hur-funktion. En processuell funktion är att 
medverka till att möten och samverkan mellan forskning och kommunala miljöer kommer till 
stånd. En annan processuell funktion är att stimulera utveckling av integrerade lär-, 
kunskapsbildnings- och utvecklingsprocesser. 
 
”Mjukt” styrande forsknings- och utvecklingspolitik främjar innovationer! 
Offentliga organisationer har under lång tid kännetecknats av en hård målstyrning och tydliga 
resultatkrav. Det förefaller som att innovationer och förnyelse kan främjas med s.k. mjuk 
styrning. Med det menas en styrning som är idépräglad och kommunikativ och som innebär 
att med hjälp av dialoger bygga förtroendefulla relationer som i sin tur kan användas för att 
utveckla och sprida idéer relaterade till kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. Detta 
kräver medvetenhet från den politiska nivån. Ett uttryck för detta är ett uttalande som fälldes 
av CKS ordförande i anslutning till utarbetandet av forsknings- och utvecklingsprogrammet: 
De forsknings- och utvecklingsaktiviteter som CKS initierar och stödjer bör vara mer idérelaterade än 
målfixerade2. 
 
Legitimiteten i utformandet av politiken förutsätter engagemang på hög nivå i 
respektive organisation och en gemensam länkorganisation!  
Formande av gemensam politik kräver ett engagemang och ett brett samarbete mellan 
ledande politiker och tjänstemän i kommuner och universitet. En aktör kan inte ensidigt 
bestämma över politiken. Med hjälp av långsiktigt åtagande samt ett öppet och dialoginriktat 
arbetssätt skapas förutsättningar för att tilltro skall utvecklas och fortbestå. Härur växer 
också insikten om att behov och intressen ser olika ut för universitet och kommuner liksom 
för verksamheter och nivåer. 
Universitet och kommuner styrs av skilda logiker. För att underlätta samarbetet krävs ett 

mäklande med hjälp av en länkorganisation som är väl förtrogen med och har legitimitet i de 
båda miljöerna. Detta är viktigt inte minst för att kommunernas behov och universitetets 
forskningsintressen behöver ”kalibreras”. En länkorganisation kan behöva arbeta i skilda 
former. I vissa situationer kan kunskapsbildande nätverk vara ändamålsenligt, i andra 
situationer kan konferenser och workshop vara det rätta.  
 

Slutlig avrapportering av projektet sker under våren 2006. 
Projektet leds av en styrgrupp bestående av Tora Friberg, Elisabeth Sundin, Leif Jonsson och 
Björn Eklund. 

Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens 

linjedragning och människors rörelsemönster 

Projektledare: Prof. Tora Friberg 
Anställd forskare: Doktorand Mats Brusman, Tema Kultur och samhälle. 
Finansiär är Vägverket samt CKS. 

                                                      
2 CKS ordförande Mats Johansson vid CKS framtidsseminarium den 19-20 maj 2003. 
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Projektets syfte är att studera och analysera mötesplatser i den byggda miljön med fokus 
på de mötesplatser som uppstår i anslutning till stadens trafikstrukturer och människors 
rörelsemönster. En utgångspunkt är den problematik som uppstår i motsättningen mellan å 
ena sidan krav på mobilitet och tillgänglighet och å andra sidan idéer om den ”goda”, 
”attraktiva” och ”hållbara” staden. Detta tar sig uttryck i diskrepanser mellan visioner och 
föreställningar om stadsrummet och de förutsättningar som styr utformningen av den fysiska 
miljön. Stads- och trafikplanering sätts här i relation dels till en kommunal- och 
regionalpolitisk nivå, dels till hur stadens platser upplevs som fysiska och sociala rum av olika 
människor. Studien fokuserar bland annat på makten att forma det byggda stadsrummet och 
att definiera vad en mötesplats egentligen är.  
Projektet genomförs i form av fallstudier och knyts till ett antal utvalda 

stadsmiljöer/platser. Det empiriska materialet samlas in genom intervjuer, observationer på 
de aktuella platserna samt analys av olika typer av arkivmaterial. 
Studien har ett historiskt perspektiv som kan beskrivas i tre viktigare aspekter; platsers 

tidigare funktion och utformning, förändringar i relationer mellan aktörer (professions-
historia) 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. 
Projektet pågår till år 2007. Under 2005 har det resulterat i rapporten ”Inte en stenöken till” 

– kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv (Mats 
Brusman) vilken kommer att tryckas i CKS rapportserie.  

Regionförstoring ur ett genusperspektiv 

Projektledare: Prof. 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 de 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 
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.   
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Två kulturstäder: Kulturliv och kulturpolitik i Linköping och 

Norrköping 

Projektledare: Prof. Johan Fornäs, Tema Kultur och samhälle (Tema Q).  
Anställda forskare: Anne-Li Lindgren, Tema Barn och Lena Gemzöe, socialantropolog vid 
Centrum för genusvetenskap, Stockholms universitet.  
Projektet är placerat vid CKS och finansieras till lika delar av CKS, Linköpings kommun, 
Norrköpings kommun samt Östsam. 
Projektet undersöker samspelet mellan kulturpolitiken och kulturproduktionen i 

Linköping och Norrköping. Lindgren gör en historisk analys av den kulturpolitiska 
utvecklingen från 1970 medan Gemzöe etnografiskt närgranskar bildkonstens del av det 
aktuella kulturlivet i de bägge städerna. Studierna är alltså delvis olikartade och kompletterar 
varandra, samtidigt som de integreras och vävs samman för att belysa just samspelet mellan 
politikens och kulturens områden. 
Efter en igångsättningsprocess med ingående överläggningar mellan projektgruppen och 

finansiärerna kunde det startas hösten 2002. Arbetet har fortskridit planenligt och med 
högintressanta resultat. Projektgruppen har sedan planeringsfasen regelbundet (vanligen 
halvårsvis) haft ömsesidigt givande sammandragningar med finansiärsgruppen, och där 
avrapporterat forskningsarbetets utveckling samt fått respons på aktuella frågor. Den 20 maj 
2005 ordnades det senaste dylika seminariet, denna gång vid Länsmuseet i Linköping och 
med inbjudningar till en bredare krets av lokala politiker och kulturarbetare. Slutrapporten 
får bokformat om cirka 200 sidor, och utges av CKS i början av 2006. 

Kommunsamverkan i södra Östergötland (KÖBY senare VÖKBYT) 

Projektansvarig: Björn Eklund. 
Forskare: Lektor, Lars Lagergren. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. 
Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner samverkar sedan år 2000 kring 

utbyggnaden av ett bredbandsnät. I samarbetets inledningsskede kontaktades CKS med 
önskemål att få projektet beforskat. Kansliet har därför följt projektet samt från och till 
deltagit i projektgruppsmöten mm. Minst ett forskningsprojekt har kommit igång men 
arbetet med att starta en utvärderingsstudie fortsätter. Under år 2005 har en delstudie 
genomförts av Lars Lagergren. Denna har avrapporterats till de ingående kommunerna och 
kommer att finnas i dokumentform sommaren 2006. Under projekttiden har antalet 
kommuner som tar del av olika samarbetsaktiviteter ökat och samtidigt pågår 
integrationsprocesser inom flera områden mellan de berörda kommunerna.  

Linköpings universitet som regional motor 

Projektansvarig: Prof. Reinhold Castensson, Institutionen för Tema 
Projektet drivs genom medel från CKS.  
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 
konferenspapper Interaktiv forskning som hjälpmedel i regional och lokal samhällsforskning har 
presenterats vid HSS05-konferensen ”Högskolor och samhälle i samverkan” i Östersund. 
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Slutrapporten som också inkluderar den andra delstudien är under slutförande kommer 
dessutom att kompletteras med en uppföljningsstudie våren 2006. 

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

Projektansvarig: Prof. Ingemar Nordin, Institutionen för Hälsa och samhälle 
Forskare: Prof. Per-Erik Liss, Institutionen för Hälsa och samhälle och prof. Tommy 
Svensson, Institutionen för Beteendevetenskap 
Projektet finansierat genom CKS samt Prioriteringscentrum. 
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 har avrapporterats under året bl.a. i samband med årets kommundag. 
Under våren 2006 kommer studien att redovisas i seminarieform för länets socialnämnds-
ordföranden (motsvarande).  

Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk: Kommuner, 

näringsliv och näringspolitik i Östergötland 

Projektledare: Prof. Geoffrey Gooch & fil. dr. Bo Persson, Ekonomiska institutionen. 
Projektet finansieras genom CKS. 
Syftet med detta projekt 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. 
Projektet undersöker bland annat vilken betydelsefaktorer som politisk kultur, 

institutionella förhållanden och lärande har för att förklara vilka strategier, samverkansformer 
och idéer som utvecklas inom kommunerna. 
 
Under år 2005 har inom projektet främst bedrivits arbete med två delstudier: 
- Fortsatt arbete med en jämförande fallstudie om kommunal näringspolitik med 
huvudfokus på kommunerna Linköping och Finspång, men även studier av Katrineholm. 
Undersökningen är huvudsakligen inriktad på hur näringspolitiken i dessa kommuner kan 
karaktäriseras, hur nätverken kring politiken ser ut samt hur den kommunala näringspolitiken 
påverkas av den regionala nivån. Förutom studier av skriftligt material (bland annat av 
protokoll från Näringslivskommittén i Linköping och Näringslivsrådet i Finspång) har data 
samlats in genom intervjuer av totalt 20 personer. 
- I samverkan med en student på C-nivån har en enkät utformats. Enkäten har skickats ut 
till kommunala näringslivschefer/näringslivssekreterare i samtliga kommuner fyra län: 
Östergötland, Södermanland, Västmanland och Örebro. I enkäten ställs bland annat frågor 
om utformning och organisering av den kommunala näringslivspolitiken, om hur 
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kontakterna med andra näringspolitiska aktörer ser ut och om den regionala tillväxtpolitiken. 
Ungefär 90 % av respondenterna har besvarat enkäten. 
 

Inom projektets ram handleds en student som skriver en C-uppsats om näringslivspolitiken i 
Mjölby. 
Utifrån resultaten kommer en rapport att färdigställas under våren 2006. 

OMSLAGET- en utvärdering     

Projektansvarig: Björn Eklund.  
Projektanställda: Helena Forne-Wästlund, doktorand i handikappvetenskap vid Örebro 
universitet samt Eva Svensson gruppchef vid Äldre- och handikappenheten inom Sociala 
förvaltningen i Linköpings kommun.  
Norrköping kommuns vård- och omsorgskontor gav år 2004 CKS i uppdrag att utvärdera 

ett kvalitetsprojekt inom kommunens handikappomsorg. Projektet, som benämndes 
Omslaget, hade bedrivits under åren 2000–2003.  
Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att lyfta fram kunskaper och 

erfarenheter till nytta för kommunen i sitt fortsatta utvecklingsarbete. För arbete med 
projektet anställdes doktoranden i handikappvetenskap vid Örebro universitet, Helena 
Forne-Wästlund samt för genomförande av en kollegiegranskning av två arbetsplatser, 
gruppchef vid Äldre- och handikappenheten inom Sociala förvaltningen i Linköpings 
kommun, Eva Svensson.  
Under projektets gång har arbetet vid tre tillfällen diskuterats i en referensgrupp inom 

kommunen. Det har därtill varit föremål för diskussioner i ytterligare en referensgrupp 
bestående av professor Berth Danermark, Institutet för Handikappvetenskap vid Örebro 
universitet, doktorand Pia Käcker, Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings 
universitet, fil dr. Marie Gustavsson Holmström samt Björn Eklund tillsammans med 
projektarbetarna. För den slutliga utformningen av rapporten har fil. dr. Marie Gustavsson 
Holmström svarat. Projektet avrapporteras till kommunen under första kvartalet 2006.  

Parrelationer i förändring vid demenssjukdom 

Projektledare: docent Ulla Lundh & fil. dr. Ingrid Hellström, Institutionen för vård och 
välfärd, IVV. Projektet finansieras genom CKS. 

Forskningsprojektet bygger på en tidigare studie som hade som övergripande syfte att få 
kunskap om livssituationen i det egna hemmet för personer med demenssjukdom och deras 
sammanboende anhöriga. Vid datainsamlingens slut, hösten 2003, deltog 12 par i studien. 
Projektet presenterades i en doktorsavhandling3 våren 2005. 
 
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga: 

• hur demens och vårdgivande vid demenssjukdom upplevs och konstrueras ur 
perspektiven från personen med demenssjukdom, make/maka och i vissa fall andra 
närstående och personal 

• hur personen med demenssjukdom och make/maka konstruerar livskvalitet och 
vårdkvalitet, samt vilka faktorer som inverkar 

• studera relationens natur mellan makarna och där så är aktuellt, med personal samt 
hur relationen förändras över tiden 

                                                      
3 Ingrid Hellström, (2005), Exploring ”Couplehood” in Dementia: a constructivist grounded theory study, 
Linköping, Department of Welfare and Care, Department of Thematic Studies. Diss. Linköpings 
Universitet. 
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• värdera resultatet av studien tillsammans med personal i kommunerna för ökad 
förståelse och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga 

 
Studiepopulationen är densamma som vid det tidigare projektets avslut hösten 2003. Hösten 
har till största delen ägnats åt datainsamling i form av uppföljande intervjuer. Under mitten 
av december och början av januari 2006 kommer deltagande observationer att genomföras 
på en alt två dagverksamheter tillsammans med studiedeltagare, samt uppföljande 
telefonkontakt med samtliga deltagare.  
En första genomläsning av intervjumaterialet visar att det makarna i paren berättar under 

intervjuerna går mer isär än under tidigare intervjuomgång. Den demenssjuke maken/makan 
ger ofta en bild av att inte mycket förändrats under de två år som gått. Samtidigt ger den 
make/make som vårdar en bild av att sjukdomen förvärrats och att behovet av hjälp och 
stöd ökat. Den aktuella studien kommer fortsättningsvis att fokusera hur relationen mellan 
makarna påverkas av dessa skilda berättelser om hur vardagen fungerar.  

Socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter.  

Projektansvarig: Elisabeth Cedersund, fil. dr. samt doktorand Susanne Severinsson, ISV, 
Institutionen för samhälls och välfärdsstudier. Projektet finansieras genom CKS. 
Studien handlar om institutionella praktiker där unga människor i olika typer av 

svårigheter placeras utanför den reguljära skolan och ibland också utanför hemmet. I studien 
ingår en särskild undervisningsgrupp, förr benämnd skoldaghem, samt två hem för vård eller 
boende, ett med egen skoldel och ett utan. En etnografisk fältstudie har genomförts på varje 
enhet, vilken dokumenterades genom fältanteckningar, videoinspelningar. Särskilda under-
visningsgrupper och hem för vård eller boende kan ses som exempel på kombinerade 
specialpedagogiska och socialpedagogiska praktiker där olika aktörer möts i ett vardags-
sammanhang. 
 Syftet med studien är att beskriva hur dessa pedagogiska praktiker skapas och återskapas 

genom att studera samspel mellan de unga och de anställda. Interaktion mellan unga och 
personal står i fokus och studeras genom ett etnografiskt arbetssätt. Detta ger bilder av hur 
personal och unga tillsammans hanterar vardagen. En utgångspunkt är att stora delar av det 
praktiska arbete som utförs inom dessa praktiker har både en socialpedagogisk och en 
specialpedagogisk relevans och att studien kan bidra till att utveckla förståelsen för detta 
tvärvetenskapliga fält. 
Denna studie ingår i ett avhandlingsprojekt och dessa vardagsskildringar utgör 

kontextbeskrivningen som blir inramningen i en fortsatt analys av de ungas och de anställdas 
egna beskrivningar av dessa praktiker och syn på sig själva. Studien håller på att färdigställas 
för utgivning under våren 2006. 

Skolans bemötande av så kallat hedersrelaterat våld 

Projektledare: fil. dr. Erik Olsson, Tema Etnicitet.  
Anställd forskare: doktorand Sabine Gruber ,Tema Etnicitet.  
Projektet finansieras genom CKS. 
Projektet studerar hur s. k. hedersrelaterat våld hanteras av skolans personal. Projektet ska 

enligt planerna pågå under perioden 2005-2006. Sabine Gruber, som arbetat deltid inom 
projektet, har ägnat hösten åt litteraturstudier och fältstudier. Fältstudier pågår och beräknas 
vara slutförda i mars –06.  
Intervjuer med elevvårdspersonal i grundskolans högstadium och gymnasieskolan har 

genomförts i fyra kommuner. Förutom elevvårdens traditionella yrkesgrupper; skolsköterska, 
kurator och psykolog, har även enstaka studierektorer, speciallärare och modersmålslärare 
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intervjuats. Sammanlagt har 9 intervjuer genomförts, varav 3 individuella och 6 
gruppintervjuer med 2-6 deltagare. Totalt omfattar det nuvarande intervjumaterialet 24 
personer. I detta material ingår även några enstaka företrädare för grundskolans 
mellanstadium, från skolor där det pågår ett aktivt arbete relaterat till hedersrelaterat våld. I 
början av år 2006 ska ytterligare 4 intervjuer genomföras innan datainsamlingen avslutas. 
Vid sidan om intervjuer har även ett antal observationer genomförts: 3 studie-

dagar/utbildningstillfällen om hedersrelaterat våld för skolpersonal; 1 nätverksmöte om 
hedersrelaterat våld, med deltagare från myndigheter och institutioner på kommunal nivå; 1 
temadag för barnpsykiatrins personal inom Östergötlands län. I början av 2006 kan det bli 
aktuellt med ytterligare observationer på 1-2 studiedagar alternativt temadagar för elever.  
Projektplanen för den aktuella studien har under det år som varit presenterats för 

Nordiskt Sommar Universitet (NSU), vid dess sommarmöte i Hönöfos Norge. I mars -06 
kommer projektets fortskridande och några preliminära iakttagelser att presenteras vid 
NSU:s vintermöte vid Danmarks pedagogiska universitet i Köpenhamn. 
Under våren –06 kommer projektet även att presenteras vid ett seminarium arrangerat av 

barnpsykiatrin och Flyktingmedicinskt centrum i Östergötland. Utöver detta ska projektets 
preliminära iakttagelser även presenteras vid ett seminarium arrangerat av CKS. 
I övrigt handlar alltså avslutningen av projektet om att analysera det insamlade materialet 

samt eventuellt komplettera med uppgifter som saknas. I huvudsak ägnas tiden emellertid åt 
projektets slutrapport samt att föra ut projektets ”resultat” till berörda parter. 

Socialtjänstens öppenvård för ungdomar. 

Projektansvarig: Universitetslektor Helena Klöfver, Institutionen för Beteendevetenskap 
Projektet finansieras genom CKS. 
Projektet syftar till att undersöka begreppet öppenvård, och via fyra kommunala 

ungdomsverksamheter studera vad öppenvård kan vara i praktiken. Projektet utgår från tre 
analytiska perspektiv: organisation, behandlingsideologi och social praktik. 
De fyra öppenvårdsverksamheter som studeras, tre i Linköping och en i Söderköping, har 

olika inriktningar, men förenas under begreppet öppenvård, där en av ambitionerna från 
kommunernas sida är att förhindra slutenvårdsplaceringar. I projektet analyseras hur de olika 
verksamheterna arbetar utifrån de tre perspektiven, samt skillnader och likheter mellan 
verksamheterna. Projektet baseras på intervjuer med personalen i verksamheterna, samt 
deltagande på personalmöten. Under året har ett tjugotal individuella intervjuer genomförts, 
samt gruppintervjuer med de fyra personalgrupperna. Efter den första intervjuomgången 
genomförts kommer dessa att sammanställas, för att sedan presenteras, i form av en 
lägesrapport, för verksamheterna i juni 2006. Hösten 2006 beräknas intervjuomgång två ta 
vid, samt medverkande vid personalens möten. Projektet startade hösten 2005 och avslutas 
30/6 2007.  
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Externa kontakter 

Följande uppdrag innehas av professor Tora Friberg: 

Forskningsråd 
Ledamot av Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska kommunförbundets forskningsråd 
Ledamot av Glesbygdsverkets forskningsråd (upphör 2006) 
Ledamot av Programrådet för infrastruktur och effektiva transporter, VINNOVA 
Ledamot av Arbetets museums yrkeshistoriska råd 

Universitetsuppdrag 
Ordinarie ledamot av anställningsnämnden, Linköpings universitet 

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

Huvudhandledare vid Tema Kultur och samhälle till Ragnar Andersson, Mats Brusman, 
Micael Nilsson. Bitr. handledare till Helena Kåks. 

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

Ansvarig för nätverket FAST, Forskningsprogrammet om aktörer, samhälle och transporter 
tillsammans med professor Jane Summerton VTI, Tema Teknik och samhälle samt professor 
Jonas Anshelm Tema Teknik och samhälle. 

Deltar i en programutveckling om Välfärd tillsammans med professor Bengt Sandin och 
professor Margareta Hydén och fil dr Judith Areschough 

Sammankallande i gruppen med uppgift att utröna eventuellt starka forskningsmiljöer vid 
filosofiska fakulteten Tema: Regionernas roll, Mobilitet, Kulturella mönster i det nya Europa. 

Ledamot av betygsnämnder: 
Maria Håkansson, doktorsavhandling, Kompetens för hållbar utveckling – professionella roller i 
kommunal planering, Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. 
2005-04-29. 

Robert Hrelja, slutseminarium för doktorsavhandlingen I hettan från ångpannan – vetenskap, 
politik, och miljö kring en kommunal energianläggning under två decennier. Tema Teknik och social 
förändring, Linköpings universitet. 2005-12-06  
 

Följande uppdrag innehas av föreståndare Björn Eklund: 

Universitetsuppdrag 
Ingår i socionomprogrammets programråd. 

Ingår i ledningsgruppen för arbete med samverkansavtalet mellan Linköpings universitet och 
Svenska kommunalarbetarförbundet 

Ingår i filosofiska fakultetens arbetsgrupp kring forskningsområdet Regionernas roller, 
Mobilitet, Kulturella Mönster i det nya Europa. 
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Externa uppdrag: 
Ingår i styrgruppen för Qvalitet Öst 

Ingår i referensgrupp kring etablering av Forsight Laboratory, Örebro universitet   

Följande uppdrag innehas av Leif Jonsson 

Universitetsuppdrag 

Ingår i ledningsgruppen (och dess arbetsutskott) för samverkan mellan Arbetslivsinstitutet, 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet. 

Biträdande handledare för doktoranderna Örjan Högberg och Robert Jonsson vid Institutet 
för Samhälls- och välfärdsstudier. 

Ingår i forskargruppen i det forsknings- och utvecklingscenter (HELIX) som från och med 
2006 etableras vid Linköpings universitet inom området ”Managing Mobility for Learning, 
Health and Innovation” 
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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; Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet; Humanistiska 
institutionen, Örebro universitet; Avdelningen för infrastruktur, Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm samt Vägtransportinstitutet VTI, Linköping. 
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. 

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

Föreståndaren Björn Eklund har under året samverkat med NOPUS4. Det har gällt frågor 
om social service på landsbygden samt planering av konferens om de Nordiska 
välfärdssystemen  

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 följande publiceringar skett: 

CKS Rapporter 

Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks. Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter 
och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen.  

Bodil Axelsson och Bengt-Göran Martinsson. Sommarteater i kommunerna. Former och 
förutsättningar.  

Johan Mörck. Ett gränslöst ledarskap i Östergötland? Det kommunala ledarskapets praktik genom 
samverkan och nätverk.  

Lena Hådal, Monica Kastensson och Monica Rosander. Kommunla samverkansmönster. En 
kartläggning av interkommunal samverkan i östgötaregionen.  

Ingemar Nordin, Per-Erik Liss och Tommy Svensson. Målsättningar och verklighet - vård och 
omsorg i kommunal regi.  

Ann-Christin Cederborg, Björn-Ola Linnér och Roger Qvarsell. Campus Norrköping. En studie 
i universitetspolitik.  

Birgitta Andersson. RISK. Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering.  

                                                      
4 NOPUS, underorgan till Nordiska Ministerrådet med uppgift att organisera nordiska utbildningar 
inom det sociala fältet. 
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CKS Arbetsnotat 

Verksamhetsberättelse 2004. Arbetsnotat nr. 31 

Rapportserien Innovativa kommuner 

2005:1 Sofie Storbjörk, Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet 
Östergötland. 

2005:2 Kerstin Johansson, Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete. 
Exemplet Östergötland. 

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 

Den belönade uppsatsen Barn och demokrati. En studie av hur några barn resonerar kring demokrati. 
Av Eva-Lena Lindblom.  

Tora Friberg, Carina Listerborn,. Birgitta Andersson, Christina Scholten (red) (2005) 
Speglingar av rum - om könskodade platser och sammanhang. Symposium förlag. 

Tora Friberg (2005) ”Strävan mot det öppna rummet. Om kvinnors erfarenheter av resans 
rum”. I Friberg Tora, Listerborn Carina, Andersson Birgitta, Scholten Christina (red) 
Speglingar av rum - om könskodade platser och sammanhang. Symposium förlag. 

Tora Friberg (2005) ”Öppen strid eller gerillakrigföring?”. I Asplund Eva, Skantze Ann (red) 
Hållbar utveckling i praktiken. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.  

Tora Friberg: Artikel ”Tidspussel och platspussel. Om hur kvinnor tillägnar sig det offentliga 
rummet”. Antologi, publiceras 2006 av Riksantikvarieämbetet 
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Erhållna forsknings- och utvecklingsmedel 
Anslag från Formas för att utarbeta en antologi på temat ”Det könskodade rummet”. 
Antologin Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang publicerades på Symposium 
förlag 2005. 
 
Fortsättningsanslag från VINNOVA för projektet ”Regionförstoring ur ett genus-
perspektiv”, 50% för Tora Friberg under två år.  
 
Fortsättningsanslag från VINNOVA för projektet ”Mötesplatser”. Anställd doktorand: Mats 
Brusman (se ovan). Projektet avslutat 2005. Avrapportering : Inte en stenöken till – kampen om 
stadens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv. Publiceras 2006. 
 
Fortsättningsanslag från Banverket/Vägverket för projektet ”Rädslans geografi”. Anställd 
doktorand: Birgitta Andersson. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
Medlen placerade på Lunds universitet. Avrapportering Risk. Om kvinnors erfarenhet och fysisk 
planering. Avslutat 2005. 
 
Anslag från VINNOVA för projektet ”Hållbara framtidsbilder – för kvinnor och män”. 15% 
insats av Tora Friberg under tre år. Projektet startade i dec 2005 och kommer att sättas igång 
fullt ut i maj 2006. Medlen förvaltas av Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.  
 
CKS har av Östsam respektive Sveriges kommuner och landsting fått 50 000 kr (summa 100 
000 kr) för att genomföra en kartläggning av interkommunal samverkan i Östgötaregionen  
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Seminarie- och konferensverksamhet 
4 januari. Medverkan i seminarie i näringslivets hus i Norrköping kring integrationsfrågor 

10 januari CKS kansli besöks av regiondirektör Peder Rehnström 

11 januari Seminariebehandling av projekt Omslaget vid Institutet för handikappvetenskap, 
Örebro universitet. 

2 februari redovisning av projekt Östergötlands kommuner formar en lokal forsknings- och 
utvecklingspolitik, hotell Sheraton, Stockholm 

18 februari. Sammanträde med förvaltningschefer i Mjölby kommun kring forskning – och 
utveckling 

9 mars. Slutseminarium projekt Omslaget, Örebro universitet. 

18 mars. Medverkan i seminarium med nätverk för länets socialnämndsordföranden. 

23 mars Besök från Växjö universitet och regionförbundet, Kronobergs län, inför deras 
uppbyggnad av nytt utvecklingscentrum, med representanter från lärarutbildningen på 
universitetet, skolchef från Lessebo, utvecklingsledare från Tingsryd och Alvesta 

5-6 april. Redovisning av projektet Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- 
och utvecklingspolitik. HSS konferens i Östersund. 

14 april. Medverkan i överläggningar kring kunskapsutveckling i socialtjänsten med 
Föreningen  Sveriges Socialchefer (FSS) östra regionen. 

10-11 maj Nationell nätverkskonferens för RUC/motsvarande, Uppsala universitet, värd: 
Regionalt pedagogiskt utvecklingscentrum 

10-13 maj deltog Tora Friberg i The Inaugural Nordic Geographers Meeting. 10-14 maj 
2005, Lund.Värdskap 2005: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds 
universitet. 

11 maj. Medverkan i landstingets demokratiberedning kring utvärdering av demokratiarbete. 

17 maj. Deltagande i konferens arrangerad av FoU-Linköping 

18 maj. Studien Två kulturstäder redovisas för kulturarbetare på Länsmuseet. 

24 maj. Redovisning av Lars Lagergrens förstudie kring kommunsamverkan mellan KÖBY 
kommunerna i Tranås. 

25 maj. Sara Emilsson disputerar på avhandlingen Local authorities´approches to standardises 
environmental management systems. Avhandlingsarbetet sponsrat av CKS. 

1 september. Kunskapsbildning i socialtjänsten. Fortsatta samtal inom FSS. Söderköping. 

27 oktober. CKS medverkar i samverkanskonferens mellan Norrköpings kommun och 
universitetet. 

7-8 november. CKS deltar i 4:e nationella konferensen för FoU-enheter, Lund. 

17 november. Överläggningar med Tranås kommun. 

23 november deltog Tora Friberg i en sammankomst arrangerad av Kollektivtrafikakademin, 
Kungliga Tekniska högskolan Stockholm. 

30 november höll Leif Jonsson ett föredrag om kommunens roll i samhällsutvecklingen vid 
en konferens på högskolan i Skövde. 
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Uppsatstävlan 
CKS utlyser årligen ett pris för årets bästa kommunuppsats. Det har år 2005 skett för sjunde 
året i rad och priset har tilldelats Eva-Lena Lindblom för uppsatsen Barn och demokrati. En 
studie av hur några barn resonerar kring demokrati. Uppsatsen är ett examensarbete inom 
lärarprogrammet i Linköping. Gunnel Colnerud, Institutionen för beteendevetenskap, har 
varit handledare för uppsatsen. 
Motiveringen till priset lyder: 

Det rör sig om ett mycket väl genomfört examensarbete där teoretisk 
förståelse följs upp med praktisk tillämpning. Den utgör en väl 
sammanhållen helhet där metod och etiskt förhållningssätt förenats. En god 
språkbehandling gör uppsatsen lättläst och intressant. Uppsatsen har hög 
relevans för demokratiarbetet i kommunerna.   

Priset delades ut i anslutning till regionförbundet Östsams fullmäktigesammanträde den 15 
december 2005. Uppsatsen finns publicerad hos CKS. 

Kommundag 
Den 10 november genomfördes årets kommundag på ProNova i Norrköping. Rubriken var 
”Välfärd – en kommunal trovärdighetsfråga”. Totalt deltog drygt hundra personer. 
Inledningstalare var redaktör Göran Rosenberg som talade under rubriken: Plikten, profiten 
och konsten att vara människa. Professor Margareta Hydén talade under rubriken: Behöver 
sociala problem socialtjänsten? Professor Bengt Sandin avslutade förmiddagen med att ställa 
frågan: Kan man riva ålderstrappan? 
Under eftermiddagen genomfördes fem workshops; Kooperativ – en stärkande affärsidé?; 

Öppenvård – en retorisk kullerbytta; Från politik till behandling; Äldrevården i Östergötland 
samt Risk, Rädsla och Trygghet, som vart och ett knöt an till lokala välfärdsfrågor.  

Vårutflykt 
Den 19 maj genomförde CKS styrelse tillsammans med kansliet, inbjudna företrädare för 
historieforskningen vid LiU samt kulturpolitiker från länets kommuner en rundresa, en 
”Eriksgata genom Östergötland”, till ett flertal kulturarvsminnen i regionen. Bl.a. besöktes 
Söderköping, Askeby, Vreta kloster och resan avslutades vid de arkeologiska utgrävningarna i 
Skänninge. Ciceron för resan var universitetslektor Hans Nilsson. Vidare medverkade 
professorn i Kulturarv och historiebruk, Peter Aronsson. Under resan informerade lektor 
Kalle Bäck om den nya turismutbildningen vid LiU samt Kulturarvets roll i samhället. 
Totalt deltog ca. 30 personer i resan. 
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Ekonomi 
Årets resultat slutar i ett underskott på 1, 2 miljoner kronor vilket är c:a 200 tkr mer än vad 
som budgeterats. Planerat underskott låg på en miljon kronor som bestod i medel som skulle 
betalas ut som forskningsanslag. Normalt fördelas utbetalning av forskningsanslag på en 
treårsperiod, där avsatta medel ackumuleras som eget kapital tills projektet avslutats. Det 
innebär att utbetalade medel budgeteras som underskott som tas av det egna kapitalet. 
Tidigare periodiserades detta, men för att långsiktigt ge en mer rättvisande bild har CKS i år 
upphört med denna periodisering. Av redovisningsmässiga skäl dras utbetalningar av 
forskningsanslag direkt på intäkter i redovisningen, detta förfarande minskar de redovisade 
intäkterna för CKS. Detta åskådliggörs genom att redovisa ”CKS utdelade projekt” som ett 
avdrag under intäkter i årets resultaträkning.  
Under året betalades tillslut ca 900 tkr ut i forskningsanslag, resterande underskott på 300 

tkr går utöver budget. Det lämnar oss med ett justerat eget kapital på ca 400 tkr (borträknat 
skulder till utlovade forskningsanslag). Detta ligger något under det direktiv som lämnats 
ifrån styrelsen om att hålla det egna justerade kapitalet till i storleksordningen 500 tkr. 
Avvikelsen i förhållande till budgeterade underskott är främst att hänföra till stöd för 
genomförande av välfärdskonferens samt till genomförande av en inventering av vilken 
välfärdsforskning som förekommer inom Linköpings universitet.  
Inför 2006 års bokslutsarbete har förslag till budget med ett justerat eget kapital som 

uppgår till ca 500 tkr föreslagits.   

Övrigt   
Den 3 mars höll Tora Friberg en föreläsning på temat Erfarenheter av att arbeta med 
kvalitativ metod på den fakultetsövergripande kursen om kvalitativ metod, Linköpings 
universitet. 

Den 20 maj höll Tora Friberg en inledning på konferensen Teori möter verklighet , sessionen 
Att möta journalister – medielogik och kulturkrockar. Malmö högskola, Malmö. 

Under våren 2005 var Tora Friberg diskussionspartner och textförfattare till ett avsnitt vid 
upprättande av Fördjupad översiktsplan för Hjärup, Staffanstorps kommun, konsultföretaget 
NOVAPLAN. 

Den 4 augusti höll Tora Friberg en föreläsningen på temat Tid och tidsanvändning vid 
Kvinnojourernas sommarvecka i Vejbystrand. 

Den 31 augusti höll Tora Friberg en föreläsning på temat Genus och rum på C/D-kursen 
Genusforskningens teorier, begrepp och metoder anordnad av Forum för kvinnliga forskare 
och kvinnoforskning vid Linköpings universitet. 

Den 5 september höll Tora Friberg en föreläsning på temat Översiktlig planering i ett 
genusperspektiv vid Mälardalens högskola, Västerås. 

Den 24 september höll Tora Friberg en inledning på Speglingar av könskodade rum” på 
konferensen Könskodade platser i teori och praktik, Projektet Globody Gävle. 

Den 10 november höll Tora Friberg en inledning på konferensen Välfärd – en kommunal 
trovärdighetsfråga vid work-shop Risk Rädsla Trygghet. 

Den 18 november höll Tora Friberg en inledning på temat Kollektivtrafik, arbetspendling 
jämställdhet vid Västra Götalands ägarforum (kollektivtrafik), Falköping. 

Den 6 september  deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Boxholm. 
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Den 19 september deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen 
i Söderköping. 

Den 3 oktober deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Ödeshög. 

Den 19 oktober deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Valdemarsvik. 

Den 19 oktober deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Åtvidaberg. 

Den 24 oktober deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Mjölby. 

Den 1 november deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen i 
Vadstena. 

Den 31 november deltog Tora Friberg och Björn Eklund i ett möte med kommunledningen 
i Motala. 
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Norrköping i mars 2005 
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Arbetsnotat utgivna av CKS 
2005 

31 Verksamhetsberättelse 2004. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 2005) 
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) 

11  Uppföljning av projekt finansierade av Östsvenska kommunforskningsrådet (KFR)  
och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
Jan Andersson (april 1999)  
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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 
2005 
2005:1 Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela 

för samhällsförändringen. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks 
2005:2 Sommarteater i kommunerna. Former och förutsättningar. Bodil Axelsson och Bengt 

-Göran Martinsson 

2005:3 Ett gränslöst ledarskap i Östergötland? Det kommunala ledarskapets praktik genom 
samverkan och nätverk. Johan Mörck 

2005:4 Kommunla samverkansmönster. En kartläggning av interkommunal samverkan i 
östgötaregionen. Lena Hådal, Monica Kastensson och Monica Rosander 

2005:5 Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi. Ingemar Nordin, 
Per-Erik Liss och Tommy Svensson. 

Bok Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik. Ann-Christin Cederborg, Björn-
Ola Linnér och Roger Qvarsell. 

Bok RISK. Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering. Birgitta Andersson. 
 
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  
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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  

 
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 
2005 
2005:1 Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet 

Östergötland. Sofie Storbjörk. 
2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: Exemplet 

Östergötland. Kerstin Johansson  
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 2005/2006 
 

En studie om socialpedagogiskt arbete med barn och unga i 
svårigheter fd ”Barn och ungdomsvård som social praktik – ett projekt 
om skola och behandling”  
 

Elisabet Cedersund 
Susanne Severinsson 
 

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

Ulla-Britt Persson 
 

Ledning av kommuner fd ”Kommunchefsrollen och ledningsarenor” 
 

Leif Jonsson 
 

Kommunsamverkan i södra Östergötland (KÖBY)  
 

Björn Eklund 
Lars Lagergren. 

Ledarskap i kommuner   Leif Jonsson 
 

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 
Mats Brusman 

Samverkan och konflikt i näringspolitiken i Östergötland: 
Kommuner, näringsliv och näringspolitik i Östergötland  
 

Geoffrey Gooch 
Bo Persson 

Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik  
Fd ”Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad 
forsknings- och utvecklingspolitik”  
 

Björn Eklund, Tora Friberg 
Elisabeth Sundin, Leif Jonsson 
 

ÖstgötaForum för vuxnas lärande  
 
Parrelationer i förändring vid demenssjukdom 
  
Skolans bemötande av så kallat hedersrelaterat våld         
 
Regionförstoring ur ett genusperspektiv 
 
Socialtjänstens öppenvård för ungdomar 

Eva Marie Rigné 
 
Ulla Lund, Ingrid Hellström 

 
Erik Olsson, Sabine Gruber 
 
Tora Friberg 
 
Helena Klöfver 
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Projekt som avslutats under 2005 
    
Vård och omsorg i kommunal regi – två pilotstudier om mål, 
prioriteringar och äldreomsorg 
 

Ingemar Nordin  
Per-Erik Liss, Tommy Svensson 
 

Två kulturstäder  Johan Fornäs  
Anne-Li Lindgren, Lena Gemzöe 

Kultur som kommunal resurs Lars Kvarnström 
 

Omslaget. En utvärdering av ett kvalitetsarbete inom 
handikappomsorgen i Norrköping 
 
 
Från Industrilandskap till universitetscampus 
 

Björn Eklund 
Helena Forne -Wästlund  
Eva Svensson 

 
Roger Qvarsell, Ann-Christin 
Cederborg, Björn-Ola Linnér 
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CKS Resultat och balansräkning år 2005   
  

Intäkter   
Kommunanslag/Östsam 2 951 459 
Universitetsanslag 1 000 000 
Lokal forsknings och utvecklingspolitik, Vinnova 656 179 
Ledarskap i kommuner 335 302 
Mötesplatser, Vinnova 189 757 
Omslaget, Norrköpings kommun 136 995 
Regionförstoringar, Vinnova 404 762 
Samarbete Myndigheten för skolutveckling 257 798 
Nätverk för vuxenutbildare, medverkande kommuner 170 408 
Vuxnas lärande, Myndigheten för skolutveckling 45 629 
Nätverk KS-ordföranden, medverkande kommuner 197 826 
Nätverk kommunchefer 251 288 
Övrigt 8 200 
CKS utdelade projekt -877 478 
  
Summa intäkter 5 728 125 
  

Kostnader   
Löner månadsanst personal 1 195 811 
Professur 661 842 
Lönekostnad delad tjänst 185 432 
Löner och arvoden, tillfälligt anställda 52 892 
Sociala avgifter, samtliga 1 045 584 
Övriga personalkostnader/sjukvård/ utbildning/bilers. osv 67 021 
Summa personalkostnader 3 208 582 
Lokalkostnader 1 440 
Summa lokalkostnader 1 440 
Övrig tjänst- anställn.kostn  1 176 211 
Konsulttjänster/ forskningstjänster/ utbildningstjänster 465 752 
Övriga tjänster- övrigt  155 020 
Resor, konferensanläggning, repr 227 857 
Litteratur /tidsskrifter/ medlemsavg 22 275 
Tryckning och kopiering  168 591 
Kontorsmaterial/ kringutrustn dator/ utrustn skrivare mm 85 132 
Tele post och transport 70 087 
LiU och institutionsavgifter 1 342 150 
Anläggningstillgångar- datorer 20 165 
Summa övriga kostnader 3 733 240 
  
Summa kostnader 6 943 262 
  
Årets resultat -1 215 137 
  
Eget kapital:   
IB 2005 2 790 263 
Periodiseringar 1 153 732 
Årets resultat -1 215 137 
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Saldo 2 728 858 
Periodiseringar -1 153 732 
UB 2005 1 575 126 
Skuld utdelade projekt -1 201 600 
Justerat eget kapital 373 526 
  
Kostnader redovisade projektvis:  
# Kommundagar 86 800kr (tryckning/matr 8.000kr, konferensanläggning/resor 43.000kr,  
   Post 1.000kr samt föreläsare 34.800kr)  
# CKS Nyhetsbrev (NB) 82 706kr (produktion NB 54.300kr, utskick NB 10.000kr  
   samt tryckning NB 18.400kr)  
# Uppsatstävling 15.000kr i prispengar (tryckning av uppsats tillkommer) 
# Projekt CKS:  
  Två kulturstäder 196.769kr,  
  Mötesplatser 189.757kr,  
  Ledarskap i kommuner 335.302kr,  
  Lokal FoU politik 634.068kr,   
  Regionförstoringar 404.762kr,  
  Samarbete mynd f skolutv 257.798kr,  
  Omslaget 136.995kr, 
  Nätverk vuxenutbildare 170.408kr,  
  Vuxnas lärande 45.629kr,  
  Nätverk KS-ordf 197.826kr   
  samt Nätverk Kommunchefer 251.288kr 

 


