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Verksamhetsberättelse 2007 
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med Lin-
köpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och kom-
munerna genom dåvarande Östergötlands Kommunförbund, numera Region-
förbundet Östsam, varigenom Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, 
tillskapades. Detta avtal har under 2007 reviderats och ett nytt avtal tecknades i 
anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum i september 2007. 

Syftet med samarbetet reviderades i enlighet med gjorda erfarenheter och 
uttrycks nu som att: 

– främja framväxten av kommunforskning av hög vetenskaplig kvalitet 
– stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunforskning 
– utveckla nya former av samverkan mellan forskning och kommunalt/  

regionalt utvecklingsarbete 
– utveckla formerna för lärande och kompetensbyggande för politiker och 

tjänstemän 
– skapa och upprätthålla mötesplatser mellan forskare och praktiker inom de 

kommunala och regionala verksamhetsfälten 
– stödja och ansvara för framväxten av en lokal forsknings- och utvecklings-

politik 
Verksamheten leds av en styrelse som tillträdde vid årsskiftet 2005/2006. Sty-
relsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året: 29 mars, 5 juni, 27 
september och den 6 december.  

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 
Bo Hellgren Christer Knuthammar  
Anne-Li Lindgren Margareta Hydén 
Elisabeth Sundin Thomas Achen 
Kalle Bäck  



 

 6

CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av sam-
hällsutveckling och kultur, ISAK. Centrumets kansli leds av en föreståndare, 
Björn Eklund. Tora Friberg innehar anställningen som professor och veten-
skaplig ledare för CKS. Tjänsten som FoU-koordinator inom utbildningsom-
rådet innehas av Eva Marie Rigné som varit tjänstledig under året. Som vikarie 
har Marie Gustavsson Holmström tjänstgjort. Lena Hådal innehar anställningen 
som kommunikatör med ansvar för bland annat CKS administration. Leif Jons-
son är anställd som forskare. Mats Brusman har varit anställd som doktorand 
och genomgått forskarutbildning på tema Kultur och samhälle. Projektanställda 
under hela eller del av året har varit Eva Lindblad, Sara Emilsson, Josefin Brüde 
Sundin, Anneli Persson Kuylenstierna samt Mats Brusman. Monica Rosander, 
Norrköpings kommun, har genom avtal varit knuten till CKS med en 40 pro-
cents anställning. 
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Verksamhetsplanering 
CKS grundval är kommunernas starka tilltro till universitetets förmåga att bidra 
med ny kunskap för att belysa och analysera kommunala problem.  

Den viktigaste uppgiften för CKS är att initiera kommunrelevant forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet vid universitetet, återföra nyvunnen kunskap 
till kommunerna samt bygga upp en dialog mellan kommunföreträdare och 
forskare, allt i avsikt att stärka de båda parterna. CKS arbetar därför aktivt med 
att utveckla kontakterna mellan universitetet och kommunerna i Östergötland 
och dess närområde.  

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög veten-
skaplig kvalitet. Det fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar långsiktig 
kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan behövas. CKS 
arbetar därför med att stödja forskare och forskargrupper vid universitetet som 
utvecklar en specialistkompetens som är användbar för kommunerna. Detta 
påverkar valet av arbetsformer. 

Med detta synsätt står relevansfrågorna i fokus såväl vid tillkomsten av pro-
jekt som under projektens genomförande samt vid utvärderingen. Detta inne-
bär 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 centrum-
bildningen 

– utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal expertis 
– medverka till att skapa nätverk, utbildningar  

Visionen är att Centrum för kommunstrategiska studier ska vara en ”kommu-
nernas akademi”. En akademi som på strategiska områden bidrar till att kom-
munal verksamhet, kommunalt beslutsfattande och demokratiskt arbete utveck-
las och fördjupas. Såväl styrelsens arbete som kansliets verksamhet ska känne-
tecknas av en hög grad av självständighet och vilja till kritisk debatt. 

Ansvaret för den operativa ledningen av verksamheten utövas av förestån-
dare Björn Eklund och professor Tora Friberg.  

Professorsanställningen är placerad vid Tema Kultur och samhälle och har an-
svar för utveckling av ett särskilt programområde benämnt Kulturmönster och 
lokal utveckling. I vetenskapssamhället är det nödvändigt att en professor håller 
sig à jour med vad som pågår inom sitt fält vilket kan ske på olika sätt, till ex-
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empel handledning av doktorander, att vara ledamot i betygsnämnder, fungera 
som opponent vid en doktorsdisputation, vara ledamot av forskningsråd eller 
fungera som sakkunnig, men också att skriva rapporter och artiklar samt att 
upprätthålla nätverk med andra forskare såväl nationellt som internationellt. 
Aktiviteter av detta slag har förekommit under året. Därtill har stor vikt lagts 
vid samverkansuppgiften, vilket kan innebära att föreläsa eller hålla inledningar 
på konferenser utanför universitetsmiljön.  

Föreståndarens uppgift är, förutom att leda den dagliga verksamheten, att säk-
ra verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta kan till exempel ske genom kon-
takter 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 pro-
jekt planeras mellan forskarsamhället och den kommunala praktiken och nät-
verk skapas. 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. En förut-
sättning är 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.  

Inom CKS verkar dessutom fil. dr Leif Jonsson som forskningsledare och fors-
kare. Han är anställd vid ISAK som universitetslektor och knuten till CKS för 
att bedriva forskning om kommunledningsfrågor och i anslutning till detta – 
bland annat via nätverk och utbildningsprogram – medverka till att möjligheter 
för lärande erbjuds personer i kommunledande funktioner. Jonsson leder CKS 
båda nätverk för östgötaregionens kommunstyrelseordförande respektive 
kommunchefer. Förutom detta är han knuten till HELIX – ett nationellt så 
kallat Excellence Centre inom arbetslivsforskning baserat på ett partnerskap 
mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett tjugotal parter från närings-
liv, organisationer och offentlig verksamhet. Inom HELIX leder han ett projekt 
som handlar om chefsrörlighet.  

FoU-koordinatorns, fil. dr Marie Gustavsson Holmström, anställning rör 
främst CKS uppdrag som regionalt utvecklingscentrum och går under benäm-
ningen FoU-koordinator utbildning. I anställningen ingår att stödja olika regio-
nala nätverk inom utbildningsområdet, understödja kontakter mellan kommu-
nerna i regionen och Linköpings universitet samt att hålla kontakt med andra 
regionala utvecklingscentra i landet och med statliga myndigheter på området. 

Kommunikatör Lena Hådal svarar för utveckling av de administrativa rutiner-
na såsom budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut, ansvar för tryckning 
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av rapporter och nyhetsbrev samt uppdatering av hemsida. Anställningen inne-
håller också ett kommunikativt ansvar. Där ingår att skapa goda förutsättningar 
för spridning av information om CKS såväl som att arrangera tillfällen där ett 
kunskapsutbyte kan ske.  

Ramar för verksamheten 2007–2009 

Det strategiskt viktigaste arbetet under året har för styrelsens och kansliets del 
varit att säkra en utökad finansiering och tydliggöra ramarna för arbetet och 
utvecklingen av verksamheten de närmaste åren. Detta arbete har resulterat i 
fastställande av ett ramdokument som antogs av CKS styrelse den 5 juni. I detta 
dokument bekräftas CKS ambition att vara en ”kommunernas akademi” och 
målen för verksamheten preciseras. 

Grundad i de kommunkontakter som CKS ledning haft med medlems-
kommunerna preciseras tre verksamhetsfält som prioriterade under planerings-
perioden (2007–2009). Dessa är lokal politik; lokalsamhällets utveckling och 
lokalsamhällets sårbarhet. 

Dessa områden är tänkta att utgöra utgångspunkten för CKS olika aktivite-
ter under perioden och kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 

Lokal politik 
Demokratins utveckling och lokal politik är ett angeläget kunskapsområde. Till 
frågor av lokalt intresse hör framväxten av nya partier lokalt och regionalt. De-
mokratifrågorna omfattar allt från bristande engagemang för politiskt arbete till 
demokratifrågornas underordning i jakten på effektiviseringar av kommunal 
verksamhet. Lokal politik formas i hög grad av kommunledningarna vars ar-
betssätt och prioriteringar är en del i detta område, inte minst utvecklingen av 
en lokal forsknings- och utvecklingspolitik.  

Lokalsamhällets utveckling 
Grunden för en positiv utveckling i en kommun är att dess invånare kan bo 
kvar och försörja sig. Demografiska förhållanden kan i detta sammanhang vara 
ett problem, arbetsmarknadens utveckling ett annat. Medvetna satsningar på 
barnfamiljer och ungdomar samt entreprenörskap är försök att skapa bra för-
hållanden i kommunerna. Den fysiska infrastrukturen, kommunikationer, är ett 
viktigt medel för att få den utveckling till stånd som kommunerna önskar. Des-
sa är framträdande faktorer i kunskapsområdet, lokalsamhällets utveckling, vilka 
kräver mer djupgående kunskap. 
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Lokalsamhällets sårbarhet 
På olika sätt framträder i dag bilden av ett ”hotfyllt” samhälle. Hoten finns på 
olika plan och i olika dimensioner. Ett är trygghetsaspekten, till exempel risken 
att bli överfallen, ökning av kriminellt belastade personer, polisens bristande 
möjligheter att utgöra ett skydd för medborgarna och ett alltför långt avstånd 
till närmaste sjukhus. Ett annat hot är svårigheten att överblicka vart samhället 
är på väg vad gäller till exempel klimat, energisystem och andra miljörelaterade 
frågor. Detta har effekter på det utvecklingsarbete kommunerna genomför och 
utgör ett fält där det behövs kunskap som kan nyttiggöras i kommunernas ut-
vecklingsarbete.  

Strategiska insatser 

Under hösten 2005 presenterades en idéskiss kring CKS långsiktiga utveckling 
”Från regionalt till nationellt Centrum för kommunstrategiska studier – en idé-
diskussion”. Styrelsen beslutade hösten detta år att kansliet skulle driva utveck-
lingsarbetet vidare samt att resultatet skulle beaktas i programmet för komman-
de programperiod. 

Vid styrelsens sammanträde i mars 2006 redovisades ett omfattande under-
lagsmaterial till stöd för diskussionen om CKS fortsatta utveckling. Detta be-
stod av följande delar: 

– Verksamhetsberättelse och bokslut  
– Rapport från Vinnovafinansierat projekt om Kommunal forsknings- och utveck-

lingspolitik 
– Idéskiss Kunskapandet och den lokala politikens utmaningar 
– Rapport från genomförda Kommunsamtal. 

Diskussionerna vid sammanträdet ledde fram till en uttalad ambition om att 
CKS skulle satsa på en fördubblad verksamhet vid mandatperiodens utgång. 
Förhandlingar inleddes därför med medlemskommunernas kommunstyrelse-
ordförande samt kommunchefer under våren. Under dessa samtal växte ett 
dokument fram som kansliet sände ut till kommunerna kring midsommar. Till 
följd av mellanliggande val och åtföljande majoritetsskiften i flertalet av med-
lemskommunerna kom svaren från kommunerna att dröja. 

Som ett steg i utvecklingsprocessen genomförde styrelsen ett lunch-till-
lunch-möte i Vadstena den 18–19 oktober 2006 där den inslagna vägen åter 
bekräftades. Här ägnades också särskild uppmärksamhet kring de vetenskapliga 
frågorna och hur CKS legitimitet i forskarsamhället kan upprätthållas. Styrel-
sens uttalade ambition är att utveckla forskningsansatserna och att se till att 
forskningen håller hög kvalitet. 
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Under första halvåret 2007 fortsatte arbetet med att förankra utökningen 
med de politiska ledningarna i medlemskommunerna. Under september månad 
2007 fullföljdes processen genom att ett nytt samarbetsavtal tecknades mellan 
östgötakommunerna och Linköpings universitet. Avtal bekräftades vid CKS 10-
årsjubileum som firades i september månad. 

Detta blev dessutom startpunkten för att genomföra den expansion som ut-
lovats i anslutning till att beslut om verksamhetens utökning togs. Under hösten 
utlystes därför två tjänster vid CKS kansli. En forskarassistenttjänst inrättades 
på två plus två år med inriktning mot lokal politik och en tjänst som FoU-
koordinator inom välfärdsområdet utlystes. Tjänsterna lockade tolv respektive 
tretton sökanden. 

Under hösten 2007 genomfördes dessutom en utlysning där olika forsk-
ningsmiljöer inom Linköpings universitet inbjöds att presentera idéskisser kring 
forskningsprojekt av intresse för medlemskommunerna. Rubrikerna i utlysning-
en var de tre ovanstående prioriterade områdena. Vid utgången av tiden för 
inlämnade av idéskisser hade totalt tjugotvå förslag inkommit. Som ett led i 
beredningen av idéskisserna har CKS föreståndare och vetenskaplige ledare 
träffat respektive författare till idéskisserna och diskuterat dessa. 

Under senhösten inleddes diskussioner med Vimmerby kommun om ett 
fördjupat samarbete med CKS. 

Ett centralt inslag i ramdokumentet är att CKS ska få ett nationellt erkän-
nande. I avsikt att få nationella organ att uppmärksamma de kommunstrategis-
ka frågeställningarna inbjöds statssekreterare Dan Ericsson, Finansdepartemen-
tet, att besöka CKS för att få möjlighet att diskutera behovet av en kommun-
strategisk kunskapsutveckling. En sådan diskussion genomfördes i september 
månad.  

I samma syfte har CKS under året yttrat sig över den parlamentariska An-
svarskommitténs betänkande samt i december månad ingivit en skrivelse till 
Finansdepartementet med synpunkter inför arbetet med den forskningspolitiska 
propositionen. 
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Organisations- och funktionsmodell CKS 
Illustration: Anneli Persson Kuylenstierna 
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CKS 10-årsjubileum 2007 
Under året firades CKS 10-årsjubileum med bland annat en jubileumsfest den 
12 september och utgivandet av en särskild jubileumsbok. Jubileumsåret blev 
också en bekräftelse på viljan och behovet av ett fortsatt samarbete mellan 
kommunerna och universitetet då såväl de tretton östgötakommunerna som 
Linköpings universitet fördubblade sina anslag till CKS verksamhet. 

CKS har under de tio första åren av sin verksamhet byggt upp nätverk och 
utbildningar, arrangerat seminarier, bidragit till finansiering av 79 olika forsk-
ningsprojekt, tryckt 43 rapporter och delat ut ett årligt uppsatspris till studenter 
 

 
150 personer minglade i industrilandskapet vid CKS jubileumsfirande den 12 september. 

Jubileumsfirandet 12 september 

Jubileumsfesten hölls den 12 september på kårhuset Trappan i Norrköping. 
Omkring 150 inbjudna gäster deltog i firandet och på programmet stod mingel, 
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sång av studentkören SKÖN, middag och en mängd festtal. I en ceremoni un-
der middagen knöt Östsams ordförande Jan Owe-Larsson, kommunstyrelsens i 
Ydre ordförande Inga Arnell Lindgren och Linköpings universitets rektor Mille 
Millnert symboliskt ihop banden mellan kommunerna och universitetet. 

Jubileumsboken ”Vardag och vision med CKS” 

I samband med jubileet gav CKS ut boken Vardag och vision med CKS där CKS 
verksamhet illustrerades i text och bild. I boken intervjuas kommunpolitiker, 
forskare och andra som på olika sätt varit knutna till CKS verksamhet. Redak-
tör var Lena Hådal och bokens texter har skrivits av Eva Bergstedt som även 
genomfört intervjuerna. Boken hade en upplaga på 2500 exemplar och distribu-
erades till samtliga fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna samt till insti-
tutionerna inom universitetet. Dessutom delades den ut till deltagarna vid jubi-
leumsfirandet den 12 september. 
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Seminarie- och konferensverksamhet 
Följande seminarier har CKS anordnat i egen regi eller tillsammans med någon 
annan organisation. Seminarier där anställd vid CKS medverkat externt redovi-
sas längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Kommundag 

Torsdagen den 22 november anordnade CKS en konferens med rubriken Kom-
munikationer och fysisk planering. Goda kommunikationer framhålls allt oftare som 
ett konkurrensmedel för små och medelstora kommuner i konkurrens om nya 
kommuninvånare. Kommundagen planerades i samråd med Mjölby kommun, 
dit också konferensen var förlagd. 
 

 
Kommundagen i Mjölby den 22 november. 
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Förmiddagen var vikt åt två föredrag; riksdagsledamot Karin Svensson-Smiths 
föredrag hade rubriken Miljöanpassning av transportsystemet och Lars Berggrund 
från Banverket talade om Ansvarsfördelning och politisk förankring i den fysiska plane-
ringen. Eftermiddagen ägnades åt workshops, där deltagarna kunde välja mellan 
fyra olika teman: Planering för ett nytt klimat, Demokrati i fysisk planering, Ny teknik i 
kollektivtrafik samt Ungdomars rörlighet och trygghet i Östergötland. Moderator var 
Mats Johansson och programansvarig Johan Wänström. Totalt deltog ca 140 
personer. 

CKS Höstresa 

Den 18 oktober inbjöd CKS till en studieresa kring Science Park. Mjärdevi 
Science Park och Norrköping Science Park besöktes, där information lämnades 
av VD Sten Gunnar Johansson respektive VD Jakob Lindvall. Besöken följdes 
upp med ett seminarium där Marcus Zakrisson, dåvarande teknisk attaché vid 
konsulatet i Los Angeles och verksam vid Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
redovisade erfarenheter från motsvarande verksamheter i USA. Dagen lockade 
ett fyrtiotal företrädare för regionen. 

 

 
Jakob Lindvall, Sten Gunnar Johansson och Marcus Zakrisson. 
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Från studieresan till Mjärdevi Science Park. 

Forskarseminariet ”Kommunstrategisk forskning” 

CKS startade 2006 en seminarieserie om kommunstrategisk forskning. Tanken 
är att tillhandahålla en mötesplats och arena för främst forskare vid Linköpings 
universitet som bedriver kommunstrategisk forskning i någon form. Även 
andra intresserade inbjuds, bland annat politiker och anställda från kommuner-
na i Östergötland. 

Under 2007 anordnades fem seminarier. Det första ägde rum den 1 mars då 
Gissur Erlingsson, fil. dr i statsvetenskap, diskuterade uppkomsten av ny partier 
under rubriken: ”Varför bildas nya partier? Vad händer i politiska församlingar 
och med demokratin?” 

Den 12 april hölls nästa seminarium då Lars Ingelstam, professor emeritus 
vid Linköpings universitet, diskuterade ämnet ”Sätt ekonomin på plats!” Det 
gjorde han med utgångspunkt i boken ”Ekonomi på plats” som gavs ut av CKS 
under 2006. 

Den 3 maj diskuterade Göran Adamsson, politisk sociolog verksam vid 
London School of Economics och Malmö Högskola, nya partiers (bland annat 
Sverigedemokraternas) politiska framgångar och vilket ansvar den ”demokratis-
ka oppositionen” har för denna utveckling.  

Vid årets fjärde seminarium, den 11 oktober, medverkade Lena Andersson, 
doktorand, och Elisabeth Sundin, professor, båda vid Institutionen för ekono-
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misk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Ämnet var 
”Intermediärer – verksamheter som överbrygger organisatoriska gränser”. 

Det femte seminariet ägde rum den 8 november på temat ”Genus och tek-
nik i skolan”. Boel Berner, professor, Merith Fröberg, doktorand, och Sabrina 
Thelander, lektor vid tema Teknik och social förändring medverkade vid detta 
seminarium. 

Individuella utvecklingsplaner och Kunskap och bedömning 

I samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Regionalt nätverk för 
skolutveckling i Östergötland har CKS genomfört en seminarieserie kring Indi-
viduella utvecklingsplaner och Kunskap och bedömning. Bakgrunden återfinns 
i ett uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra insatser på detta 
område. En förfrågan gick ut till de regionala utvecklingscentra som finns i 
regionen. 

Seminarieserien genomfördes i Linköping för 100 rektorer och pedagoger 
från grundskolan. Erbjudande om deltagande gick ut till samtliga kommuner i 
länet. Syftet med seminarieserien var att erbjuda kunskapsfördjupning kring 
individuella utvecklingsplaner (IUP) och kunskap och bedömning samt möjlig-
göra erfarenhetsutbyte mellan grundskolor i Östergötland. Ambitionen var även 
att seminarieserien skulle ge deltagarna ny ”input” som kan stödja utvecklings-
arbetet på den egna skolan. Serien omfattade fyra halvdagar med föreläsningar 
och handledarledda samtalsgrupper.  

Det första seminariet hade rubriken ”Kunskapsbedömning – hur vad och 
varför”, föreläste gjorde fil. dr Helena Korp. Seminarium nummer två ägnades 
åt ”Arbetssätt och inflytande”, Christer Ferm, utvecklingsledare i Lerums 
kommun, föreläste. Vid tredje tillfället föreläste doktorand Anders Jidesjö un-
der temat ”Ämnesundervisa eller ämnesundervisas”. Vid sista seminariet före-
läste fil. dr Johan Hofvendal kring ”Individuella utvecklingsplaner och utveck-
lingssamtal”. Insatsen har slutrapporterats till MSU.  

Är laborativ matematik en väg till bättre måluppfyllelse? 

Då Myndigheten för skolutveckling erbjöd regionala utvecklingscentra medel 
att stötta matematikutveckling i sina respektive regioner valde CKS och Regio-
nalt nätverk för skolutveckling, med utgångspunkt i de goda erfarenheterna från 
seminarieserien kring IUP, att genomföra en seminarieserie med liknande upp-
lägg kring matematik. 
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Seminarieserien, vilken omfattar fyra halvdagar med föreläsningar och 
handledarledda samtalsgrupper, startade i november 2007 och kommer att fort-
gå under vårterminen 2008. Serien genomförs i samarbete med Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet. Vid semi-
nariet i november föreläste universitetslektor Joakim Samuelsson under rubri-
ken ”Matematikens olika ansikten”.  

 
Seminarium kring Kommunala kompetensutredningen 

Den 1 november genomfördes ett seminarium kring Kommunala kompetens-
utredningens betänkande under medverkan av huvudsekreterare Cecilia Vest-
man vid Finansdepartementet. Seminariet ägde rum i Linköpings stadshus och 
cirka 35 personer deltog. 
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Uppsatstävlan 
CKS utlyser årligen ett pris för årets bästa kommunuppsats och 2007 delades 
priset ut för nionde året i rad. Priset för 2006/2007 års bästa uppsats tilldelades 
Per Nilsson för uppsatsen Varför förändras institutioner? – Kommunal barnomsorg på 
entreprenad. Uppsatsen är ett examensarbete i statsvetenskap vid Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Handledare var fil. dr Johanna 
Nählinder. Motiveringen till priset lyder:  

Uppsatsen är metodiskt djärv och nyskapande. Den belyser på 
ett nytt sätt en kommunpolitiskt intressant fråga. Uppsatsarbe-
tet är väl genomfört och uppsatsen läsvärd. 

Prissumman som uppgår till 15 000 kronor överlämnades i anslutning till Öst-
sams fullmäktigemöte i november. Uppsatsen har publicerats av CKS. 
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Interaktivt arbete 
CKS arbetar interaktivt med många institutioner och människor i olika verk-
samhetsformer. Det är ibland svårt att göra en tydlig distinktion mellan de olika 
verksamheterna; ett projekt kan bestå av nätverksarbete medan ett nätverksar-
bete kan bedrivas som ett antal små projekt. I detta avsnitt delas det interaktiva 
arbetet in i verksamheten i utvecklingscentrum, nätverk, projekt samt samarbe-
ten.  

Regionalt utvecklingscentrum för skolområdet 

CKS har fungerat som Regionalt utvecklingscentrum (RUC) för skolområdet 
sedan år 2000, då en koordinatorstjänst knöts till CKS. År 2003 förlades det 
nationella ansvaret för utvecklingsfrågor inom skolområdet till Myndigheten för 
skolutveckling, MSU, och ett närmare samarbete med de olika lärosätenas regi-
onala utvecklingscentra och motsvarande inleddes. Detta resulterade i ett avtal 
med CKS för perioden 2004–2007. Avtalet löpte ut vid halvårsskiftet och slut-
rapportering har skett under hösten 2007. Syftet med funktionen som regionalt 
utvecklingscentrum är att stödja skolutveckling, underlätta kontakter mellan 
skolhuvudmän och universitetsföreträdare och att skapa arenor och mötesplat-
ser för samverkan mellan aktörer inom utbildningssystemet på lokal och regio-
nal nivå. CKS har i rollen som RUC valt arbeta med ett antal skilda verksamhe-
ter. CKS ingår i och stödjer bland annat flera nätverk inom utbildningsområdet, 
dessutom bedrivs omfattande kompetensutvecklingsarbete i olika former. 

Samarbete med Myndigheten för skolutveckling  
kring matematikutveckling 
Myndigheten för skolutveckling har erbjudit regionala utvecklingscentra medel 
för att stötta matematikutvecklarna i regionerna. Syftet var bland annat att möj-
liggöra bildande av nätverk och att stötta kompetensutveckling. CKS och Regi-
onalt nätverk för skolutveckling har under 2007 samlat matematikutvecklarna 
och diskuterat hur detta kan genomföras. En arbetsgrupp bildades med repre-
sentation från CKS, Regionalt nätverk för skolutveckling och Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande. En arbetsplan togs fram, vilken presenterats 
för MSU och andra regionala utvecklingscentra vid en av de träffar som MSU 
organiserat för att stötta det regionala arbetet. Arbetsplanen omfattar två delar, 
dels den seminarieserie som beskrivits ovan, dels en kompetensutvecklingsin-
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sats som riktas direkt till matematikutvecklarna. De två spåren löper parallellt 
från november 2007 till sommaren 2008. Matematikutvecklarna i regionen är 
involverade i båda spåren genom att fungera som samtalsledare i seminarie-
serien. 

Samarbete med Specialpedagogiska institutet  
och regionala utvecklingscentra 
Under 2007 har tre träffar och två telefonmöten genomförts med representan-
ter för Specialpedagogiska institutet (regionalt), Örebro universitet, Mälardalens 
högskola, Högskolan Dalarna och CKS i syfte att planera en seminarieserie 
kring specialpedagogisk forskning. Vid de första träffarna deltog även Karlstad 
universitet. CKS var värd för en av dessa träffar, i april 2007. Seminarieserien 
ges med samma program på fyra orter varav Linköping är en. Inom Linköpings 
universitet har samarbete kring framtagandet skett med Institutionen för bete-
endevetenskap och lärande. Inbjudan till serien gick ut i november till alla 
kommuner i regionen med omnejd. Den kommer att omfatta fem halvdagar 
under våren och hösten 2008. 

Samverkan med regionala utvecklingscentrum (RUC) nationellt 
Under 2007 har de cirka tjugotvå regionala utvecklingscentra som finns i Sveri-
ge arbetat för att skapa ett tydligare nätverk på nationell nivå. Detta har varit 
tydligt under de konferenser och träffar som ägt rum under året. I relation till 
den utredning som Hans Forsell presenterat kring myndighetsstrukturen på 
skolområdet har detta varit betydelsefullt då de regionala utvecklingscentra 
eventuellt kan komma att överta uppgifter som tidigare legat på Myndigheten 
för skolutveckling. I samband med RUC-konferenserna (vår och höst) har Lin-
köpings universitet varit representerat av såväl CKS som Kansliet för utbild-
ningsvetenskap (KfU). 

Samverkan inom Linköpings universitet kring skol- och utbildningsfrågor 
Under 2007 har CKS och Kansliet för utbildningsvetenskap (KfU) arbetat till-
sammans för att skapa förbättrade möjligheter att agera som ett regionalt ut-
vecklingscentrum. Ett antal träffar och diskussioner har ägt rum, dels med en-
bart representanter för CKS och KfU, dels inom ramen för den under året 
bildade SUS-gruppen (Samverkan Universitet Skola). Samverkan inom ramen 
för Universitet och Kommun (UNKO) har också inneburit möjlighet till dialog 
med Linköpings och Norrköpings kommuner på ett nytt sätt. 
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Regional skolutveckling och dialogytor 
CKS har tillsammans med Östsam initierat en dialog mellan olika aktörer som 
arbetar med skolutveckling i regionen. Syfte är en ökad förståelse för varandras 
likheter och olikheter i de skilda uppdragen. Träffar med representanter för 
CKS, SUS, Lärarutbildningen, Östsam, Regionalt nätverk för skolutveckling 
samt Förvaltningschefsgruppen (nätverk i Östsams regi) har genomförts vid två 
tillfällen under hösten 2007. 

Samarbete med Söderköpings kommun och ISV  
kring kompetensutveckling inom läs- och skrivområdet 
Under arbetsnamnet ”Språkfröet” har CKS tillsammans med Söderköpings 
kommun och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linkö-
pings universitet tagit fram en projektbeskrivning för att söka medel från MSU 
till kompetensutvecklingsinsatser på läs- och skrivområdet. Projektet beviljades 
inte medel från den reguljära satsningen, men MSU lämnade en öppning att 
detta ändå är möjligt att gå vidare med.  

Nätverk 

CKS skapar förutsättningar för och håller samman skilda former av nätverk. 
Nätverken bidrar till utvecklingen av såväl forskning som kommunalt utveck-
lingsarbete samt, inte minst, ömsesidigt lärande. CKS strävar efter samarbete 
med samtliga medlemskommuner och forskare inom hela universitetet. Nätver-
ken sträcker sig över en flerårsperiod, normalt minst tre år och omprövas regel-
bundet. Kontinuitet eftersträvas. Behovet av nätverk uppmärksammas i de 
kontakter CKS har med kommuner och forskare. I detta sammanhang spelar 
kommunsamtalen en viktig roll. Initiativ kommer inte sällan från enskilda 
medarbetare inom universitet och kommuner. 

Ledning av kommuner 
Det arbete som CKS har bedrivit inom området ”Ledning av kommuner” och 
som har pågått under några år har fortsatt under 2007. Programmet bedrivs i 
nära samarbete med Östgötaregionens kommunledningar i form av två nätverk 
– ett i vilket regionens kommunchefer ingår och ett med regionens kommun-
styrelseordförande. Förutom Östgötakommuner medverkar numera även Tran-
ås, Vimmerby, Vingåker och Västervik. Från och med 2004 ingår Östsams sty-
relseordförande och direktör i respektive nätverk. Nätverken, vilka finansieras 
genom deltagaravgift, leds av fil. dr Leif Jonsson.  
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I nätverken behandlas olika aspekter av ämnet ”Ledning av kommuner” i 
avsikt att möjliggöra dels lärande och erfarenhetsutbyte hos deltagarna i nätver-
ken, dels forskning. Med hjälp av lärande kan nätverksdeltagarna medverka till 
utveckling och förnyelse av ledningsförhållanden i den egna kommunen.  

Nätverk för kommunstyrelseordförande 
Samarbetet i nätverket för KS-ordföranden har under perioden 2004 till 2006 
varit inriktat mot ämnet Kommunledningars arbete med samhällsutveckling. 
Ett resultat av detta arbete är antologin Kommunledning och samhällsutveckling som 
gavs ut på Studentlitteratur i december 2006. Under 2007 har arbetet också 
präglats av frågor rörande kommunledning och kommunledningars arbete med 
samhällsutveckling, med avsikten att detta ska leda till kunskapsutveckling, 
lärande och utveckling av kommunala förhållanden. Stor uppmärksamhet har 
således ägnats åt vad som händer i utvecklingshänseende i enskilda kommuner. 
Under 2007 var det främst utvecklingen i Västervik, Vimmerby och Tranås som 
uppmärksammades. Nätverket startade 2001 och är inne på sitt åttonde år.  

Nätverk för kommunchefer 
Kommunchefsnätverket etablerades 1999 och går därmed in på sitt tionde år 
under 2008. Under perioden 2005–2007 har intresset inriktats mot interkom-
munalt samarbete. Genom kommunchefernas försorg har en kartläggning 
gjorts av interkommunal samverkan i östgötaregionen. Detta har resulterat i 
CKS-rapporterna Kommunala samverkansmönster (CKS rapport 2005:4) och Sam-
verkan som överlevnadsstrategi (CKS rapport 2006:7).1 

Under 2007 har olika frågor på temat kommunal samverkan behandlats, 
bland annat styrning av sådan samverkan. I oktober 2007 företogs en studieresa 
till Cork på södra Irland för att få inblickar i hur man där arbetar med samver-
kan vad gäller strategisk samhällsutveckling. I samband med detta studiebesök 
diskuterades ett än intensivare samarbete mellan kommunerna i östgötaregio-
nen, vilket bland annat har lett till en överenskommelse att från och med 2008 
mer formaliserat arbeta med strategisk kommunal utveckling i samverkan. 

FAST – Forskarnätverket aktörer, samhälle och transporter  
Nätverket leds av professor Tora Friberg och professor Jane Summerton. 
CKS insatser: CKS har anslagit 50 000 kr till resor och andra omkostnader. Personellt 
ingår Tora Friberg och Mats Brusman aktivt i nätverket.  

                                                 
1 Dessa rapporter används som referensmaterial i Ansvarskommitténs slutbetänkande. 
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FAST är ett nytt flervetenskapligt forskarnätverk som omfattar studier av aktö-
rer, politiska processer och vardaglig praktik som har betydelse för transporter-
nas utveckling i samhället. Syftet med nätverket är att dels initiera ny samhälls-
vetenskaplig och humanistisk forskning inom transportområdet, dels utgöra ett 
forum för utbyte av forskningsidéer samt spridning av forskningsresultat till 
berörda intressenter.  

Nätverket som samlar ett tjugotal forskare, är förankrat vid Linköpings uni-
versitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Nätverket initie-
rades av forskare från VTI och tema T, Teknik och social förändring samt tema 
Q, Kultur och samhälle samt CKS.  

Nätverket samlar nu cirka 20 forskare, både seniora och forskarstuderande 
från ovan nämnda institutioner plus tema Genus och tema Barn. Nätverket har 
regelbundna seminarier, två till tre per termin. Seminarierna äger rum växelvis i 
Linköping och Norrköping. Innehållet i seminarierna består av att deltagarna 
lägger fram egna texter för diskussion eller en inbjuden gäst som presenterar sin 
forskning. 

Den 10 januari 2007 höll gruppen en session på konferensen Transportforum 
i Linköping under de två rubrikerna FAST – Forskningsprogrammet om aktörer, 
samhälle och transporter respektive Hur förverkligar vi det transportpolitiska målet om 
jämställdhet? Nio olika inledningar annonserades under dessa rubriker. 

Hösten 2007 arrangerades ett internat där texter till en kommande antologi 
diskuterades. CKS fick under året projektmedel från Vinnova om 100 000 kr 
för redaktionellt arbete i samband med antologin. 

Regionalt nätverk för skolutveckling i Östergötland 
Koordinatorer: Eva Holm Sjörén, utvecklingsledare, utbildningskontoret, Linköpings 
kommun och Pär Palmgren, rektor Blåklintskolan, Mjölby. 
CKS insats: Marie Gustavsson Holmström stöttar och organiserar nätverket. Finansie-
rades under 2007 av CKS.  

Nätverket fick i januari 2007 nya koordinatorer då Eva Holm Sjörén och Pär 
Palmgren tog över efter Elisabeth Stärner och Peter Johannesson. Kommuner-
na i regionen erbjuds delta med en eller flera representanter/utvecklingsledare. 
Nätverket har träffats vid sex tillfällen under året, varav ett internat och en stu-
dieresa. Nätverket arbetar med ett antal fokusfrågor: IT-frågor och utbildnings-
plattformar, IUP samt Kunskap och bedömning, Kvalitetsarbete, Matematikut-
veckling, Entreprenörskap, Mediepedagogik och Filmfestivalen Klappan. Ge-
nom nätverkets samordning bildas vid behov arbetsgrupper som fördjupar sig 
inom ett särskilt utvecklingsarbete och återkopplar kontinuerligt till nätverket. 
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Information om möjligheter till internationellt skolsamarbete har förmedlats till 
nätverket genom Östsams internationella samordnare för skola och utbildnings-
frågor. 

Nätverket har tillsammans med CKS och i samarbete med Myndigheten för 
skolutveckling genomfört kompetensutvecklingar. Under vårterminen genom-
fördes en seminarieserie för 100 pedagoger och rektorer kring Individuella ut-
vecklingsplaner. Under hösten startade ytterligare en seminarieserie med lika 
stort deltagarantal kring matematik. Denna fortsätter under våren 2008. Ett 
pilotprojekt kring systematiskt kvalitetsarbete har genomförts för ett mindre 
antal rektorer från Linköping, Valdemarsvik och Vadstena. 

Under året har en nystart av nätverket för 2008 diskuterats, där det fortsätt-
ningsvis kan bära sina egna kostnader. Ytterligare ett syfte med nystart är att 
förstärka nätverkets arbete gentemot gymnasieskolan.  

Vuxenpedagogiskt Forum (fd ÖstgötaForum för vuxnas lärande) 
Nätverksarbetet har koordinerats genom Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, IBL. Från och med sommaren har doktoranden Fredrik Sandberg 
varit ansvarig för koordinationen i samverkan med CKS. Till nätverket inbjuds 
samtliga östgötakommuner samt närliggande kommuner i Småland och Sörm-
land. CKS insatser består i att organisera och följa upp arbetet. Verksamheten 
finansieras genom deltagaravgifter. 

Efter att ha varit vilande under hösten 2006 nystartades nätverket under vå-
ren 2007. I januari inbjöds kommunerna till en diskussion kring en eventuell 
nystart. Det första reguljära nätverksmötet genomföres sedan i april. Under 
höstterminen har nätverket träffats vid två tillfällen kring olika teman. Ett pe-
dagogiskt café med fokus på forskning kring vuxendidaktik genomfördes även 
under hösten. Inför 2008 har nätverket beslutat att arbeta mera tematiskt. 

Östergötlands nätverk för förskolefrågor 
Koordinator: Växlar inom nätverket. 
CKS insats: Marie Gustavsson Holmström har stöttat och kontinuerligt följt nätverket. 

Nätverket består av samtliga östgötakommuner och dess form och funktion har 
främst varit erfarenhetsutbyte och diskussion kring aktuella frågor inom försko-
leområdet. Nätverket har haft tre träffar under 2007. I början av året gavs också 
det sista seminariet i en serie som med start 2006 har erbjudits kommunerna i 
Östergötland som kompensation för att inte samtliga kunnat beredas plats i 
”Kompetensutveckling för kvalitetsarbete i förskolan”, KAF. 
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Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare 
Koordinator: Fil. dr Sara Emilsson. 

Det regionala nätverket för kommunala kvalitetssamordnare, QvalitetÖst, har 
under 2007 haft nätverksträffar ungefär en gång i månaden. Nätverket har haft 
erfarenhetsutbyte kring en rad olika teman som till exempel klagomåls- och 
synpunktshantering, kompetens och lärande samt testat olika övningar eller 
angreppssätt för att underlätta för kvalitetsarbetet på hemmaplan. Kommuner-
na har vid behov även fått individuell handledning. 

I och med att nätverket fick en ny samordnare efter sommaren fick det en 
nystart där nätverkets fortsatta arbete diskuterades och fastslogs. Utifrån detta 
formulerade nätverket ett styrkort som kommer att vara vägledande i det kom-
mandet arbetet. Under hösten har nätverket tagit fram en informationsbroschyr 
för att marknadsföra nätverket och dess aktiviteter. En annan viktig aktivitet 
har även varit att planera för en kommungemensam dag för inspiration och 
erfarenhetsutbyte mellan de lokala kvalitetsnätverken. Denna dag kommer att 
äga rum under våren 2008. 

Nätverk inom individ- och familjeomsorgen 
Under året har ett nätverksarbete bedrivits tillsammans med ett antal kommu-
nala chefer från IFO-verksamheter (individ och familjeomsorg). Ett flertal nät-
verksträffar har genomförts. Nätverket har varit en fortsättning på det tidigare 
nätverket inom projekt Qvalitet Öst (se avslutade projekt nedan). Nätverksleda-
re har Carina Brofeldt, Mjölby kommun, samt Björn Eklund varit. I december 
månad skedde en nystart av nätverket. 

Övriga samarbeten 
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Linkö-
pings universitet, med kommuner, regionförbundet Östsam och andra för verk-
samheten relevanta enheter och organisationer. Under året har därför samarbe-
te förekommit med bland annat följande institutioner inom LiU: Institutionen 
för tema, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Institutionen för ekonomisk och industriell ut-
veckling.   

Bland externa enheter kan nämnas Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, Sveriges kommuner och landsting, Statens handikappinstitut, Myndighe-
ten för Skolutveckling m.fl. 
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Projekt – som avslutats under 2007 

Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens linjedragning 
och människors rörelsemönster 
Projektledare: professor Tora Friberg. 
Anställd forskare: doktorand Mats Brusman, tema Kultur och samhälle och CKS. 
Finansiär är Vinnova med 700 000 kr samt CKS med 200 000 kr. 

Projektets syfte är att studera och analysera mötesplatser i den byggda miljön 
med fokus på de mötesplatser som uppstår i anslutning till stadens trafikstruk-
turer och människors rörelsemönster. En utgångspunkt är den problematik 
som uppstår i motsättningen mellan å ena sidan krav på mobilitet och tillgäng-
lighet och å andra sidan idéer om den ”goda”, ”attraktiva” och ”hållbara” sta-
den. Detta tar sig uttryck i diskrepanser mellan visioner och föreställningar om 
stadsrummet och de förutsättningar som styr utformningen av den fysiska mil-
jön. Stads- och trafikplanering sätts här i relation dels till en kommunal- och 
regionalpolitisk nivå, dels till hur stadens platser upplevs som fysiska och socia-
la 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 i Norrköping 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 aspek-
ter; platsers tidigare funktion och utformning, förändringar i relationer mellan 
aktörer och slutligen stadens historia i ett vidare perspektiv. Projektet har också 
haft ett genusperspektivet uttolkat som kvinnors och mäns skilda erfarenheter, 
behov och preferenser.  

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

Projektet resulterade 2006 i rapporten ”Inte en stenöken till” – kampen om sta-
dens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv (Mats Brusman) 
vilken tryckts i CKS rapportserie (Rapport 2006:4). Mats Brusman disputerade i 
januari 2008 och projektet avrapporterades då med avhandlingen Den verkliga 
staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter (Linköping 
Studies in Arts and Science 416, Linköpings universitet). 
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Regionförstoring ur ett genusperspektiv 
Projektledare: professor Tora Friberg 
Projektet är finansierat av VINNOVA, Forskningsprogrammet Dynamo, med 1 204 
000 kr 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 ska 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, det vill säga 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 uppmärk-
samhet har fästs på effekterna på omsorgsarbetet som i dagens samhälle i hög 
grad bärs upp av kvinnor. 

Projektet avslutades 2007 och avrapporterades genom artikeln ”Det upp-
splittrade rummet. Regionförstoring i ett genusperspektiv” i antologin Regional-
politikens geografi. Regional tillväxt i teori och praktik (Red. Frida Andersson, Richard 
Ek och Irene Molina), utgiven av Studentlitteratur 2008. 

”Serviceprojektet” 
Projektledare/forskare: universitetslektor Gunnel Östlund, ISV. 
Projektet finansieras av CKS med 150 000 kr. 

Projektet bygger på samverkan med Linköpings kommun kring en framtida 
studie av sociala tjänster som service. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner 
förts mellan företrädare för Linköpings kommun, forskare vid Linköpings uni-
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versitet och CKS kring möjligheten att studera Linköpings kommuns arbete 
med att utveckla socialtjänsten från ett serviceinriktat förhållningssätt. Detta 
gäller inte minst införandet av så kallade frivilliga serviceavtal inom hemtjäns-
ten. CKS har agerat länk mellan kommunen och forskare från Linköpings uni-
versitet. 

Bakom den inledande projektbeskrivningen, vilken lades fram för CKS sty-
relse samt styrelsen för FoU-centrum Vård och omsorg, stod docent Elisabet 
Cedersund (IVV). CKS styrelse beslutade att finansiera en förstudie till en 
forskningsansökan med 150 000 kr. Forskarrollen övertogs av med. dr Gunnel 
Östlund (ISV). CKS har medverkat i projektet genom Marie Gustavsson Holm-
ström. Andra som aktivt deltagit är universitetsadjunkt Bett Larsdotter och 
doktorand Annika Larsson (ISV). 

Under 2006 genomfördes en pilotstudie i syfte att ringa in hur servicebe-
greppet inom socialtjänsten i Linköpings kommun skulle kunna studeras vidare. 
Inom ramen för projektet har även en projektskiss skrivits fram riktad till 
Vinnvård (samarbete mellan Vinnova och stiftelsen Vårdal). Skissen gick inte 
vidare till fullständig ansökan. Projektet avrapporteras 2008 med rapporten Vad 
innebär ett serviceinriktat förhållningssätt? Pilotstudie i Linköpings kommun (CKS Rap-
port 2008:1).  

Linköpings universitet som regional motor 
Projektansvarig: professor Reinhold Castensson, Institutionen för tema. 
Projektet finansieras av CKS med 265 000 kr. 

Projektets syfte är att kartlägga och analysera nyexaminerade studenters prefe-
renser 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 stu-
denter som examinerades från Campus Norrköping och den andra på studenter 
som examinerades vid Campus Valla, Linköping. Den första delstudien har 
redovisats i CKS Rapport 2001:6 Social bundenhet och regional utveckling. Studenter 
vid Campus Norrköping väljer arbets- och bostadsort, författad av Fredrik Sunnergren. 
Ett sammanfattande konferenspapper ”Interaktiv forskning som hjälpmedel i 
regional och lokal samhällsforskning” har presenterats vid HSS05-konferensen 
”Högskolor och samhälle i samverkan” i Östersund. I slutrapporteringen ingår 
de nämnda delstudierna samt en uppföljningsstudie från 2006.  
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Skolans bemötande av så kallat hedersrelaterat våld 
Projektledare: universitetslektor Erik Olsson, tema Etnicitet.  
Anställd forskare: doktorand Sabine Gruber, tema Etnicitet.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

Projektet studerar hur så kallat hedersrelaterat våld hanteras av skolans perso-
nal. Intervjuer med elevvårdspersonal i grundskolans högstadium och gymna-
sieskolan har genomförts i fyra kommuner. Förutom elevvårdens traditionella 
yrkesgrupper; skolsköterska, kurator och psykolog, har även enstaka studierek-
torer, speciallärare och modersmålslärare intervjuats. Ett antal observationer har 
även genomförts. 

Projektet har avrapporterats under 2007 och resultaten har publicerats i 
CKS Rapport 2007:1, Sabine Gruber: I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” 
våld: etnicitet, kön och våld. 

Studien har bland annat presenterats vid årsmötet för Förbundet för forsk-
ning i socialt arbete, FORSA Östergötland, 13 februari i Linköping.  

Qvalitet Öst 
Projektledare: Marianne Sennehed Pettersson, Östsam.  

Qvalitet Öst är ett drygt tioårigt projekt som drivits gemensamt av regionför-
bundet Östsam och CKS med övergripande syfte att ge stöd i lednings-, kvali-
tets- och utvecklingsfrågor. CKS insats har bestått i att ingå i projektledningens 
styrgrupp, att utgöra stöd och vägledning för projektledare samt att fungera 
som kontaktyta mot universitet och medverka till att utbildningar kommit till 
stånd, nätverk bildats etc. Projektet har sitt ursprung i CKS uppgift att initiera 
och stödja kommunalt kvalitetsarbete. Projektet har finansierats av EU Mål 3-
medel, deltagaravgifter samt kommunalt deltagande. Totalt torde projektet un-
der hela projektperioden omsatt 10-tals miljoner kronor. 

Projektet avslutades vid årsskiftet 2006/2007 och delar av verksamheten 
övergick då till att drivas av CKS: Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare och 
IFO-nätverket (se nätverk nedan) samt uppdragsutbildningen Ledarskap och föränd-
ring (se utbildningar nedan). 
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Projekt – pågående  

Ledning av kommuner 
Projektledare: universitetslektor Leif Jonsson. 

Samarbetena i de nätverk som nämnts ovan under rubriken Ledning av kommuner 
har i detta forskningsprojekt studerats med avseende på hur de bidragit till 
lärande och kunskapsbildning och hur de fungerar som nätverk och regionala 
innovationssystem. Forskningen möjliggörs genom att diskussionerna i nätver-
ken bedrivs i systematiserade former och dokumenteras. Resultaten har publi-
cerats i en rad publikationer från 2002 och framåt. 

Under de första åren av nätverkssamarbetena riktades intresset mot kom-
munchefers respektive kommunstyrelseordförandenas ledningssituationer. Un-
der 2003 och 2004 gjordes studier om organisering av kommuners ledning. 
Fallstudier gjordes i fyra kommuner 2003: Finspång, Linköping, Norrköping 
och Tranås. Resultaten från dessa har avrapporterats till kommunerna 2004 
samt diskuterades i nätverken under 2005. 

Under 2005 och 2006 riktades uppmärksamheten mot frågor om kommun-
ledningars arbete med samhällsutveckling respektive mot kommunal samver-
kan. En kartläggning gjordes (på uppdrag av Ansvarskommittén och Sveriges 
kommuner och landsting) av förekomster av interkommunal samverkan i öst-
götaregionen vilken analyserades i en studie i avsikt att identifiera förhållanden 
av betydelse för samverkan.  

Under 2006 påbörjades en större studie avseende frågan om varför chef-
skap i kommuner såsom varande politiskt styrda organisationer blir som det 
blir. Mer teoretiskt är forskningsfrågan: ”Hur konstrueras chefskap i den poli-
tiska kontext som kommuner utgör?” Denna fråga studeras genom att kom-
munchefsrekryteringsprocesser följs i tre kommuner, Norrköping, Tranås och 
Ödeshög, samt genom att organiseringsprocesser studeras i två kommuner, 
Finspång och Linköping. Det är således den speciella chefsfunktionen kom-
munchef/kommundirektör som uppmärksammas. Den har valts, eftersom den 
i så hög grad finns och verkar i politisk miljö. Dessa studier påbörjades 2006 
och är tänkta att avslutas under 2008. 
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Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk:  
Kommuner, näringsliv och näringspolitik i Östergötland 
Projektledare: professor Geoffrey Gooch och universitetslektor Bo Persson, Institutio-
nen för ekonomisk och industriell utveckling, Avd för statsvetenskap.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

Syftet med detta projekt är att analysera den lokala näringspolitiken i samspelet 
mellan kommuner och näringsliv i Östergötland, samt hur den tilltagande regi-
onaliseringen påverkar näringspolitikens formulering och implementering på 
lokal och regional nivå. Projektet undersöker bland annat vilken betydelse fak-
torer som politisk kultur, institutionella förhållanden och lärande har för att 
förklara vilka strategier, samverkansformer och idéer som utvecklas inom 
kommunerna. 

Huvuddelen av materialinsamlingen och bearbetningen av materialet 
genomfördes under perioden 2004–2006. En student som handletts inom pro-
jektets ram lade fram sin C-uppsats om näringspolitiska nätverk i januari 2007. 
Uppsatsen bygger på en enkätundersökning där frågor besvarats av näringslivs-
sekreterare i över 40 kommuner i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och 
Östergötlands län. 

På grund av tjänstledighet är slutrapporteringen av projektet uppskjuten till 
2008. 

Socialtjänstens öppenvård för ungdomar 
Projektansvarig: universitetslektor Helena Klöfver 
Projektmedarbetare: doktorand Anna Morvall och doktorand Christian Ståhl. 
Projektet finansieras av CKS med 400 000 kr. 

Projektet syftar till att undersöka begreppet öppenvård, och via fyra kommuna-
la 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 slutenvårdspla-
ceringar. 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. Ett tjugotal individuella intervjuer har genomförts, samt grupp-
intervjuer med de fyra personalgrupperna. Dessa intervjuer har sammanställts i 
en delrapport i september 2006 och presenterats för verksamheterna vid ett 
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seminarium där personalgrupperna gavs stort utrymme att komma med syn-
punkter. Under våren 2007 genomfördes intervjuer med verksamheternas che-
fer och därutöver medverkan vid personalens möten. Projektet startade hösten 
2005 och kommer att slutrapporteras under 2008. 

Hållbara framtidsbilder för kvinnor och män  
Projektledare: docent Mattias Höjer (15%) Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Medarbetare: doktorand Ulrika Gunnarsson (100%) Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm och professor Tora Friberg (15%). Projektet startade 2006, är förlagt till 
KTH och finansieras av VINNOVA.  

Projektets syfte är att analysera hållbara framtidsbilder ur ett köns/genusper-
spektiv och att dra lärdomar av svårigheterna, och att utveckla metoder att ana-
lysera effekter på kvinnor och män av olika regionala utvecklingar. Vilka köns-
strukturer skapar eller upprätthåller framtidsbilderna? Finns könsperspektivet 
med i framtidsbilder som behandlar långsiktiga miljöproblem? Granskningen av 
framtidsbilder är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inkludera kön i 
analyser av framtider. Projektet kommer att avslutas 2009. 

Etiken i kommunpolitikers beslutsfattande 
Projektledare/forskare: universitetslektor Nina Nikku.  
Projektet finansieras av CKS med 300 000 kr. 

Projektet fokuserar de etiska resonemang och överväganden som aktualiseras i 
politiska beslut. Projekts första delstudie, Etik, politik och ekonomi – om normer och 
värden i de kommunala nämndernas arbete publicerades i CKS Rapport 2003:2. I 
februari 2005 beslutade CKS att bevilja medel till en andra delstudie med avsikt 
att fördjupa kunskaperna om de etiska val och ställningstaganden som kom-
munpolitiker gör. 

Projektledaren är för närvarande tjänstledig och projektet kommer att åter-
upptas 2009. 

Utvärdering av projektet  
”Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt” (LU-projektet) 
Projektledare (dvs. ledare av utvärderingsprojektet): fil. dr Josefin Brüde Sundin, CKS. 

Utvärderingen finansieras av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 
Studien/utvärderingen som är beställd av CFL innebär en granskning och eva-
luering av ett nationellt projekt (LU-projektet) gällande vuxnas lärande, samver-
kan och regional tillväxt. LU-projektet är initierat av CFL och APeL FoU 
(Forskning och utveckling i arbetsplatslärande) och pågår i tolv regioner i Sveri-
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ge från hösten 2006 till december 2007. 128 kommuner deltar. Syftet med ut-
värderingsstudien är att få ut så mycket kunskap som möjligt från LU-projektet. 
Med hjälp av intervjuer och enkäter studeras hur man på olika nivåer genomför 
arbetet med LU-projektet, hur man erfar detta arbete samt effekter och betydel-
ser av LU-projektet. 

Utvärderingsstudien påbörjades i september 2007 och avslutas under 
mars/april 2008 med utgivning av en rapport samt redovisning i olika samman-
hang. 

Utbildningar 

Utbildningsprogram: Ledarskap i kommuner 
Inom området ”Ledning av kommuner” tillhandahåller CKS också ledarutbild-
ningsmöjligheter för kommunala förvaltningschefer och motsvarande i ett pro-
gram som kallas ”Ledarskap i kommuner” och som pågår under femton måna-
der. Ett fjärde sådant program med 19 deltagare avslutades i maj 2007 och den 
femte omgången startade i oktober med 18 deltagare. Dessa program ingår i en 
långsiktig satsning på ledarutveckling inom den kommunala sektorn inom i 
första hand Östergötland, men även kommuner utanför Östergötland erbjuds 
att delta. Monica Rosander är programansvarig och finansieringen sker genom 
deltagaravgifter. 

Kompetensutveckling för kvalitetsutveckling i förskolan, 2006–2007 
Under 2006 inledde Myndigheten för skolutveckling, MSU, en nationell sats-
ning på kompetensutveckling för kvalitetsutveckling i förskolan. CKS koordine-
rade och organiserade arbetet samt knöt till sig andra medverkande. 

Det kommunurval som CKS/LiU, i egenskap av Regionalt Utvecklings-
centrum/lärosäte, fick sig tilldelat av MSU omfattade 16 kommuner med en 
spridning över Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Söderman-
lands län. Deltagarna bestod huvudsakligen av rektorer/enhetschefer och ut-
vecklingsledare på förvaltningsnivå. 

Kompetensutvecklingen var upplagd i form av en serie seminarier med fö-
reläsningar, diskussioner och däremellan handledningstillfällen i mindre grup-
per. Ansvariga för handledningen var Christina Rådegård och Lena Axelsson 
från rektorsutbildningen vid Linköpings universitet. CKS ansvarade för att 
dokumentera och föra vidare detta till Göteborgs universitet som har uppdraget 
att stå för en övergripande nationell utvärdering. CKS ansvarade för att en lokal 
utvärdering genomfördes bland deltagarna. Den 27 februari 2007 hölls en av-
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stämningskonferens på Campus Norrköping. Från den nationella satsningen 
kommer ett stödmaterial att publiceras under 2008. En nationell spridningskon-
ferens är även planerad att genomföras av Myndigheten för skolutveckling. 

Ledarskap och förändring 
Uppdragsutbildningen Ledarskap och förändring i kommunal verksamhet (30+30 
högskolepoäng) har under 2007 genomförts med två delkurser, Ledarskap och 
personlig utveckling (7,5 hp) och Kommunikation (7,5 hp). Utbildningen fort-
sätter under 2008 med delkurserna Utvärderingsmetodik (7,5 hp) samt Projekt-
arbete (15 hp). 

Utvärderingarna har alltsedan första kursstart 1999 varit mycket positiva 
och tanken är att kommunerna kontinuerligt ska kunna ha deltagare på utbild-
ningen för att långsiktigt stärka ledarskapet och karriärmöjligheterna inom och 
mellan kommunerna. 

Utbildningen genomförs vid Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande i samarbete med Regionförbundet Östsam och CKS. Ansvariga för 
utbildningen är Owe Anbäcken och Helena Klöfver. 
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Uppdrag, konferensmedverkan m.m. 

Uppdrag 

Anställda och personer knutna till CKS bidrar genom medverkan i skilda sam-
manhang till vidare kontakter inom och utom universitetet. För CKS verksam-
het är därför uppdrag av olika slag av stor vikt. 

Professor Tora Friberg 
Uppdrag inom universitet 
Proprefekt och adjungerad till institutionsstyrelsen vid Institutionen för studier 
av samhällsutveckling och kultur, ISAK, Linköpings universitet. 

Ordinarie ledamot av anställningsnämnden, Linköpings universitet. 
Ansvarig för nätverket FAST, Forskningsprogrammet om aktörer, samhälle och 
transporter tillsammans med professor Jane Summerton VTI, Tema Teknik 
och samhälle.  

Samarbete med KTH i projektet om Framtidsbilder (Mattias Höjer och Ul-
rika Gunnarsson) finansierat av Vinnova. Till projektet har knutits en intres-
sentgrupp som aktivt följer projektet samt har egna seminarier. 
Betygsnämnder 
25 maj  Erik Jakobsson: Mot en ny vuxenutbildningspolitik. Linköpings univer-

sitet. 
12 januari Danielle van der Burgt: Där man bor tycker man det är bra. Barns geogra-

fier i en segregerad stadsmiljö. Uppsala universitet.  
Uppdrag utanför universitet 
Ledamot av Vinnovas programråd för Infrastruktur och effektiva transporter. 

Ledamot av Vinnovas programråd för DYNAMO-projektet (avslutat under 
2007). 

Ledamot av Sveriges kommuner och Landsting/Svenska kommunförbun-
dets forskningsråd (avslutat under 2007). 

Nätverket Genus & Byggd miljö – ett nätverk kring forskning och praktik, 
ska verka för utveckling av den byggda miljön ur ett genusperspektiv. Nätverket 
syftar till kunskapsutbyte, dels inom den forskning som pågår i Sverige och 
internationellt och dels inom de projekt som genomförs. Nätverket är rikstäck-
ande.  



 

 38

Föreståndare Björn Eklund 
Ingår i programrådet för socionomutbildningen. 

Ledamot i styrgruppen för samverkan mellan Svenska kommunalarbetar-
förbundet och Linköpings universitet. 

Forskare Leif Jonsson 
Medverkar i Helix-projektet (se ovan). 

Ingår i ledningsgruppen för samarbete och samverkan om forskning och 
utveckling mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.  

Kommunikatör Lena Hådal  
För att ytterligare stärka kontakterna med kommunerna har Lena Hådal med-
verkat i utbildningen ”Ledarskap i kommuner”. 

Inledningar och medverkan vid konferenser 

I olika sammanhang ombeds anställda och personer knutna till CKS att med-
verka vid konferenser seminarier genom föreläsningar, inledningar etc. Uppgif-
ten är personlig därför att de tillfrågade innehar en speciell kunskap, samtidigt 
representerar denna person CKS, vilket är till gagn för CKS verksamhet.  

Björn Eklund 
9–11 maj  Konferensen Högskolor och samhälle i samverkan, Jönköping.  
2 juni Seminarium med anförande under rubriken ”Hur kan små och 

stora kommuner samverka?” Kristdemokraternas länsförbund i Ös-
tergötlands, Jönköpings, Kalmar och Blekinge län. Rydsnäs, Ydre 
kommun. 

29 oktober Workshop angående den forskningspolitiska propositionen,  
Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborg. 

30 oktober Seminarium Hälsans betydelse för individens och samhällets ut-
veckling, Motala kommun. Medverkan tillsammans med Hans Nils-
son. 

10 december Seminarium kring kompetensutveckling i kommunal verksamhet, 
Svenska kommunalarbetarförbundet, Stockholm. 

Tora Friberg 
10 januari Inledning: ”Pendling för alla”. Transportforum, Linköping.  
16 februari Medverkan vid överläggningar med Vinnova och Banverket om 

Transporter och genus, Stockholm. 
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7 mars Inledning: ”Regionförstoring i ett genusperspektiv”. Seminarium. 
Vinnova m fl. arrangörer, Stockholm.  

8 mars Föreläsning: ”Samhällsplanering och genus”. Uppdragsutbildning, 
Forum för genusvetenskap, Linköping. 

8 mars  Offentlig föreläsning: ”Ordets makt och samhällsplanering”. Forum 
för genusvetenskap, Linköping. 

15 mars Inledning: ”Regionförstoring och jämställdhet – går det ihop?” 
Konferens om regionförstoring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholm.  

21 mars Medverkan vid hearing om transporter på Miljödepartementet, 
Stockholm. 

31 maj  Inledning: ”Bra infrastruktur och kommunikationer – är det lös-
ningen på alla problem?”. Avslutningskonferens på EU-projekt 
Sundsvall, Östersund och Trondheim, Sundsvall.  

1 juni Inledning: ”Fysisk planering och regional utvecklingsplanering”. 
Workshop, avslutningskonferens på EU-projekt Sundsvall, Öster-
sund och Trondheim, Sundsvall.  

22 augusti Föreläsning för C- och D-studenter: ”Rum och kön”. Forum för 
genusvetenskap, Linköping. 

5 september  Inledning: ”Regionförstoring i ett genusperspektiv”. Boverkets 
Plan- och Byggdagar, Karlskrona.  

6 september Inledning: ”Regionförstoring i ett genusperspektiv”. Konferens, 
DYNAMO-projektets avslutning, Stockholm.  

29 november Medverkan i workshop om Transporter och genus, Malmö hög-
skola. 

12 december Key note speaker: “Life is Lived Locally”. Nordregio 10-
årsjubileum, Stockholm.  

18 december Föreläsning: ”Genusperspektiv på stadsplanering” Projektavslut-
ning Ledarskapsakademin, Länsstyrelsen i Östergötland. 

Leif Jonsson 
8–11 maj Konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS07), Jönkö-

ping. Konferensbidrag: ”Interaktiv forskning och kunskapskultur” 
(publicerat av Högskolan i Jönköping i dess publikationsserie ”Sci-
ence, University and Society”).  

Har dessutom under 2007 hållit ett antal föredrag och lett diskussioner om 
kommunledning och samhällsutveckling i anslutning till kommunala engage-
mang. 
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Marie Gustavsson Holmström 
10–12 maj Det nordiska handikappforskningsnätverkets, NNDR, konferens i 

Göteborg. Presentation av egen forskning samt involverad i plane-
ring av och moderator vid sessioner kring föräldraskap och funk-
tionshinder.  

22 maj  Presentation av egen forskning kring stöd till föräldrar med utveck-
lingsstörning /inlärningssvårigheter vid Socialstyrelsens konferens 
”Barn till föräldrar med utvecklingsstöring” i Stockholm. 

29 maj Presentation av egen forskning kring stöd till föräldrar med utveck-
lingsstörning /inlärningssvårigheter vid Socialstyrelsens konferens 
”Barn till föräldrar med utvecklingsstöring” i Göteborg. 

11 juni  Presenterade tillsammans med Elisabeth Stärner, Linköpings kom-
mun, samarbetet mellan CKS och Regionalt nätverk för skolutveck-
ling vid ”Myller och Mingel”, vilket anordnades för visa upp sam-
arbeten inom ramen för UNKO. 

6 november Föreläsning på Socionomprogrammet kring föräldraskap och funk-
tionshinder. 

Mats Brusman 
10 januari Transportforum, Linköping. Föredrag: ”Trafikplanering i mötet 

mellan globala idéer och lokala praktiker”. 
24 april Presentation av egen forskning vid VTI:s kollektivtrafikforum 

FOKUS (Vägverket, Banverket, Sltf, SL, SKL), VTI, Stockholm. 

Övrigt 

Kommunbesök, samtal/intervju med ledamöter i kommunstyrelsen.  
6 augusti Information till kommunstyrelsen i Kinda kommun. 
22 augusti Information till kommunstyrelsen i Vadstena. 
24 september Information till KS-au i Vingåkers kommun. 
30 november Överläggningar med kommunledningen i Vadstena. 
12 december Överläggningar med Vimmerby kommun kring samarbete.   

Kontaktskapande aktiviteter 
Utöver de besök som redovisas ovan har CKS kansli/medarbetare haft otaliga 
kontakter med kommunernas representanter samt med andra myndigheter och 
organisationer i olika former och sammanhang under verksamhetsåret. Nedan 
följer några exempel på sådana kontaktskapande aktiviteter: 
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16 april Besök av Christina Thulin, Sveriges kommuner och landsting för 
diskussion om CKS erfarenheter av kommundoktorander. 

11 juni ”Myller och Mingel”, kring samverkan mellan Linköpings uni-
versitet och Linköpings kommun. 

29 juni Medverkan i nätverksträff, KS-ordföranden, Västervik. 
7 september Dialogträff kring regional skolutveckling. 
14 september Besök av statssekreterare Dan Ericsson vid Finansdepartemen-

tet, ansvarig för beredningen av kommun- och regionfrågor, för 
information om CKS verksamhet. 

September  Yttrande inges till Finansdepartementet över Ansvarskommit-
téns betänkande. 

17–18 oktober  CKS medverkar vid genomförandet av statsvetenskapliga för-
bundets studiedagar i Norrköping. Huvudansvariga för arrange-
manget var avdelningen för statsvetenskap vid ekonomiska insti-
tutionen. 

6 november Studiebesök av personalen från Kommunförbudet Västernorr-
land. 

12 november Dialogträff kring regional skolutveckling, Östsam. 
20 november Överläggningar Myndigheten för skolutveckling, Växjö, Björn 

Eklund deltar. 
29 november Medverkan KS-nätverk, Tranås. 
December CKS inger skrivelse till Finansdepartementet om betydelsen av 

kommunstrategisk kunskap inför departementets arbete med den 
forskningspolitiska propositionen.     

 
Under året har ett flertal utvecklingsmöten ägt rum med Samverkanscentrum i 
Finspång, Finspångs kommun. 

Under senare delen av 2007 intensifierades ett samarbete mellan regionens 
olika forsknings- och utvecklingsenheter. En gemensam planering skede inför 
en nationell konferens i Linköping benämnd Välfärd i förändring. Denna kon-
ferens äger rum den 7- 8 februari 2008. Konferensen har planerats i samverkan 
med Äldrecentrum Östergötland, Primärvårdens FoU, Fou Linköping, Samver-
kanscentrum i Finspång samt PUFF- enheten i Norrköping.  

Intervjuer/referat i media 
Tora Friberg intervjuas i boken Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv Vinnova rap-
port 2007:9 
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Björn Eklund intervjuas i boken Måste innovationer vara av metall? Att tänka 
om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner Utgiven av Sveriges kommuner 
och landsting, Trygghetsfonden och Vinnova. 

Björn Eklund medverkade i Östnytt 19 december för att kommentera en 
rapport om småkommunernas demografiska utveckling. 

Marie Holmström Gustafsson intervjuades i Östgöta-Correspondenten i 
oktober, kring föräldrar med utvecklingsstörning och socialtjänsten. 
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Ekonomi 
Årets resultat slutar i ett underskott på 358 227 kronor. Det bör sättas i relation 
till att CKS i år har betalat ut 300 000 kr i forskningsanslag. Normalt fördelas 
utbetalning av forskningsanslag på en treårsperiod, där avsatta medel ackumule-
ras som eget kapital tills projektet avslutats. Det innebär att utbetalning av 
forskningsanslag budgeteras som underskott som tas av det egna kapitalet. Ti-
digare periodiserades detta. Av redovisningsmässiga skäl dras utbetalningar av 
forskningsanslag direkt på intäkter i redovisningen, vilket minskar de redovisa-
de intäkterna för CKS. Detta åskådliggörs genom att redovisa ”CKS utdelade 
projekt” som ett avdrag under intäkter i årets resultaträkning. 

Under året betalades 300 000 ut i forskningsanslag. Det lämnar CKS med 
ett justerat eget kapital på ca 800 000 (borträknat skulder till utlovade forsk-
ningsanslag).  
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Publikationer 2007 
CKS egen publicering av arbeten sker i tre serier, Rapport och Innovativa 
Kommuner samt Arbetsnotat. 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 Rapport  
Sabine Gruber: I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld. 

(2007:1) 

Innovativa kommuner 
Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck och Sten Andersson: 

Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar – en idéskrift till ett forsknings-
program. (2007:1) 

CKS Arbetsnotat 

Verksamhetsberättelse 2006. (Nr 33) 

CKS Nyhetsbrev 

CKS nyhetsbrev har utkommit med fem 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 
1300 exemplar.  

Övriga publikationer 
Fornäs, Johan, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjur-

ström, Tora Friberg, Martin Kylhammar och Roger Qvarsell. (2007) Culture 
Unbound: Dimensions of Culturalisation. Tema Kultur och samhälle, Linköpings 
universitet. 
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Friberg, Tora (2007) Life is Lived Locally. Paper till konferensen Looking for-
ward: Spatial challenges for the future, 12 december 2007. Stockholm, 
Nordregio.  

Friberg, Tora (2007) Regionförstoring i ett genusperspektiv. Paper till Boverkets Plan- 
och Byggdagar 4–5 september 2007. Karlskrona. 

Friberg, Tora (2007) Bra infrastruktur och kommunikationer, är det lösningen på alla 
problem? Paper till konferensen Städer som motorer för regional utveckling 
– hur påverkas regionens kommuner, 31 maj 2007. Sundsvall. 

Friberg, Tora (2007) Pendling för alla? Paper till konferensen Transportforum  
10–11 januari 2007. Linköping, VTI. 

Hådal, Lena (red.) (2007) Vardag och vision med CKS. Centrum för kommunstra-
tegiska studier, Linköpings universitet. 

Jonsson, Leif (2007) Interaktiv forskning och kunskapskultur. Science, University 
and Society 2007:3, Högskolan i Jönköping. 

Nilsson, Per (2007) Varför förändras institutioner? Kommunal barnomsorg på entrepre-
nad. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 

 
. 
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Bilaga 

CKS Rapport 1997–2007 
 
2007 
2007:1  I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld. 

Sabine Gruber 
 
2006 
2006:1  Omslaget – ett projekt med genomslag. Utvärdering av ett kvalitetsarbete 

inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun. 
Marie Gustavsson Holmström, Helena Forne-Wästlund 

2006:2  Utvärdering av projektet ”Barns och ungdomars bästa”. 
Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid 
Hyllander och Maria Monahov 

2006:3 Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor. 
Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren och Johan Fornäs 

2006:4  ”Inte en stenöken till!” Kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafi-
kens plats i stadsplanering och stadsliv. 
Mats Brusman 

2006:5 Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av kommunikatio-
nen mellan kommuner, massmedier och medborgare i Östergötland. 
Geoffrey Gooch, Bo Persson och Gabriella Jansson 

2006:6 Tålamodets praktik. En studie om socialt arbete med barn och unga i svårig-
heter. 
Susanne Severinsson 

2006:7  Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av betydelsefulla 
förhållanden för kommunal samverkan. 
Leif Jonsson, Monica Rosander 

 
2005 
2005:1 Östgötar – finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och 

kan spela för samhällsförändringen. 
Peter Aronsson, Lars Kvarnström och 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 
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2005:4 Kommunala samverkansmönster. En kartläggning av interkommunal samver-
kan 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 nämnder-
nas 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 kom-

mun. 
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 sam-
bandet mellan planering och utvärdering. 
Abdul Khakee 

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

mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström 

 

Innovativa kommuner 2003–2007 
 
2007   
2007:1 Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar – en idéskrift till ett 

forskningsprogram.  
Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck och Sten Anders-
son 

2006 
2006:1 Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. 

Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg, Elisabeth Sundin 
2006:2 Kommuner och universitet – ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap?  

Eva Marie Rigné 
  
2005 
2005:1 Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet 

Östergötland. 
Sofie Storbjörk 
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2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: Exemp-
let Östergötland. 
Kerstin Johansson 

2004 
2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003–2005.  
 
2003 
2003:1 Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete mellan 

forskning och praktik. 
Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell 

2003:2 CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 1990–
2002. 

 Karin Sandberg 

CKS Arbetsnotat 1998–2007 
 
2007 
33 Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 

2007) 
2006 
32 Verksamhetsberättelse 2005. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 

2006) 
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 kommunpo-

litikers uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i Linköping och Motala. 
Margareta Bure (april 2001) 
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24 Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. En undersökning i Östergöt-
land 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 kun-

skapsbyggande. 
Johan Mörck (februari 1999) 

10  Verksamhetsberättelse 1998. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 
1999) 

11  Uppföljning av projekt finansierade av Östsvenska kommunforskningsrådet 
(KFR)  
och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). 
Jan Andersson (april 1999) 

12  Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa i åldersgruppen 
20–24 år. 
Nils-Eric Hallström (augusti 1999) 

13 Bilden av Motala – en attitydundersökning. 
Maria Melin (september 1999) 

1998 
1 Ett forskningssymposium. Kommuner och forskning i samverkan (januari 

1998)  
2  Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning. En studie av kommunernas insatser 

mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström (januari 1998) 

3  Verksamhetsberättelse 1997. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 
1998) 
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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 läns-
styrelsens roll i länets utveckling mot bakgrund av 1968–1976 års regionplane-
ring. 
Hans Lönegren (april 1998) 

6  Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska data. 
Ulf Sandström och Olle Persson (oktober 1998) 

7 Marielundsprojektet i Norrköping. Inledningsfasen januari – juni 1998. 
Margareta Bure (oktober 1998) 

8 Frivilligcentralen i Norrköping. En utvärdering. 
Margareta Bure och Maria Melin (november 1998) 
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Resultat och balansräkning 2007 

Intäkter   
Kommunanslag, medverkande kommuner 3 865 286 
Universitetsanslag, LiU 1 162 000 
Nätverk Ledarskap i kommuner, medverkande kommuner 221 406 
Projekt Regionförstoringar, Vinnova 181 771 
Samarbetsavtal med Myndigheten för skolutveckling 158 346 
Nätverk för vuxenutbildare, medverkande kommuner 75 634 
Nätverk KS-ordföranden, medverkande kommuner 206 192 
Nätverk Kommunchefer, medverkande kommuner 247 908 
Helix processtöd 155 917 
Individuell utvecklingsplan 115 412 
Nätverk Kvalitetssamordnare, medverkande kommuner 200 000 
Utbildning Nämndordföranden, deltagande kommuner 65 939 
LU-projektet, Centrum för flexibelt lärande 120 248 
Övrigt 287 225 
CKS utdelade projekt -300 000 
Summa intäkter 6 763 284 

Kostnader   
Löner månadsanställd personal 2 253 141 
Löner och arvoden, tillfälligt anställda 75 571 
Betalda premier SPV/intern försäkringskassa/pensionskostnader 465 736 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 733 532 
Övriga personalkostnader/sjukvård/ utbildning/bilersättning 69 164 
Förändring semesterlöneskuld 53 314 
Summa personalkostnader 3 650 458 
Lokalkostnader 24 835 
Summa lokalkostnader 24 835 
Övrig tjänst - anställn.kostn 1 976 848 
Konsulttjänster/ forskningstjänster/ utbildningstjänster 339 492 
Övriga tjänster - övrigt 2 439 840 
Resor, konfanl, hotell, repr 294 376 
Litteratur /tidsskrifter/ kurs- o medlemsavg 28 064 
Tryckning och kopiering  277 918 
Kontorsmaterial/datortillbehör/presentartiklar 155 898 
Tele post och transport 89 378 
LiU och institutionsavgifter 776 004 
Anläggningstillgångar - datorer/möbler/inredning 68 400 
Summa övriga kostnader 3 446 218 
Summa kostnader 7 121 511 
Årets resultat -358 227 
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Eget kapital:   
IB 2007 1 578 280 
Periodiseringar 1 711 263 
Årets resultat -358 227 
Saldo 2 931 316 
Periodiseringar -1 711 263 
UB 2007 1 220 053 
Skuld utdelade projekt -401 600 
Justerat eget kapital 818 453 
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