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Verksamhetsberättelse 2008 
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. Under 2008 
tillkom Vimmerby kommun som medlem. 

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 avslutade sin treåriga mandatperiod 2008. 
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året: 2 april, 2 juni, 
18 september och den 3 december.  

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:  
Företrädare för kommunerna 

 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  
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CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av sam-
hällsutveckling och kultur, ISAK. Centrumet leds av en föreståndare, Björn 
Eklund. Tora Friberg innehar anställningen som professor och är vetenskaplig 
ledare för CKS. Verksamma i övrigt har varit Marie Gustavsson, först som 
vikarierande FoU-koordinator inom utbildningsområdet, senare som anställd 
med motsvarande uppdrag inom välfärdsområdet. Leif Jonsson är anställd som 
forskare. Sabrina Thelander har under hösten vikarierat som FoU-koordinator 
inom utbildningsområdet. Lena Hådal har innehaft anställningen som kom-
munikatör med ansvar för CKS administration. Under 2008 har Pirjo Åkerwall 
och Karin Sandberg varit anställda som administratörer på deltid. Under hösten 
övertog Peter Åbrodd ansvaret för ekonomiadministrationen. Vidare har Eva 
Lindblad och Sara Emilsson varit anställda på deltid. Projektanställda under 
hela eller del av året har varit Josefin Brüde Sundin, Mats Brusman och Kajsa 
Althén. Monica Rosander, Norrköpings kommun, har genom avtal varit knuten 
till CKS med en 20 procents anställning. Eva Marie Rigné har varit tjänstledig 
under året. 

CKS idé 
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 regionens kommuner. 

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 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 de projekt som finansieras av centrum-
bildningen 
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– utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal expertis 
– medverka till att skapa nätverk och utbildningar. 

Centrum för kommunstrategiska studier är en ”kommunernas akademi”. En 
akademi som på strategiska områden bidrar till att kommunal verksamhet, 
kommunalt beslutsfattande och demokratiskt arbete utvecklas och fördjupas. 
Såväl styrelsens arbete som kansliets verksamhet ska kännetecknas av en hög 
grad av självständighet och vilja till kritisk debatt. 

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

Föreståndarens uppgift är, förutom att leda den dagliga verksamheten, att 
säkra verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta kan t.ex. ske genom kontakt-
er 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 och mellan forskning 
och praktik till stöd för såväl forskningen som den kommunala praktiken. En 
förutsättning 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.  

Professorsanställningen är placerad vid tema Kultur och samhälle (tema Q) 
och där har professorn ansvar för utveckling av ett särskilt programområde 
benämnt Kulturmönster och lokal utveckling. I vetenskapssamhället är det nödvän-
digt att en professor håller sig ajour med vad som pågår inom sitt fält. Det kan 
ske på olika sätt, t.ex. handledning av doktorander, att vara ledamot i betygs-
nämnder, 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 bl.a. kan innebära att föreläsa 
eller hålla inledningar på konferenser utanför universitetsmiljön.  

Inom CKS verkar fil. dr Leif Jonsson som forskare. Han är anställd vid 
Institutionen för samhällsutveckling och kultur, ISAK, som universitetslektor 
och knuten till CKS för att bedriva forskning om kommunledningsfrågor. I 
anslutning till detta – bland annat via nätverk och utbildningsprogram – med-
verkar han till att möjligheter för lärande erbjuds personer i kommunledande 
funktioner. Jonsson leder CKS båda nätverk för östgötaregionens kommunstyr-
elseordförande respektive kommunchefer. Förutom detta är han knuten till 
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HELIX, ett nationellt så kallat Excellence Center inom arbetslivsforskning 
baserat på ett partnerskap mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett 
tjugotal parter från näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet. Inom 
HELIX leder han ett projekt som handlar om chefsrörlighet. 

FoU-koordinator inom välfärdsområdet är fil. dr Marie Gustavsson. Tjän-
sten är nyinrättad under 2008. I rollen ingår att hålla sig informerad om aktuell 
välfärdsforskning vad gäller kommunerna, såväl i Sverige som i de övriga nor-
diska länderna, upprätthålla kontakter med FoU-miljöer på välfärdsområdet 
samt att utveckla kontakter med aktuella organisationer på nationell och nor-
disk nivå, t.ex. forskningsinstitutioner. I uppdraget ingår också att identifiera 
kunskapsbehov genom kontakter med regionens kommuner samt lyfta fram 
möjliga kopplingar till forskning. Vidare ingår att arrangera seminarier och 
konferenser inom välfärdsområdet, likaså att stödja och utveckla nätverk mellan 
forskare och praktiker samt att bedriva egen forskning.  

FoU-koordinator med liknande uppdrag som ovan, men inom utbildnings-
området, är sedan halvårsskiftet 2008 fil. dr Sabrina Thelander. Hon arbetade 
under hösten 2008 vidare med en tidigare pågående verksamhet som är kopplad 
till skolutveckling, inom ramarna för CKS uppdrag som Regionalt utvecklings-
centrum (se nedan). Hon inledde också en ny verksamhet med fokus på kom-
munledningars styrning och ledning av utbildning och skola. 

Ramar för verksamheten 2007–2009 
Det strategiskt viktigaste arbetet för styrelsen och kansliet under året har varit 
att verkställa den planering som en utökad finansiering medgivit. En planering 
som utgår från det av styrelsen under 2007 fastställda ramdokumentet, för ut-
veckling av verksamheten under perioden 2007–2009. I detta dokument fastslås 
CKS ambition att vara en ”kommunernas akademi” och målen för verksam-
heten 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 aktivitet-
er 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. 
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Demokratifrågorna 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 
arbetssätt 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. 
Dessa är framträdande faktorer i kunskapsområdet, lokalsamhällets utveckling, 
vilka kräver mer djupgående kunskap. 

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 t.ex. risken att bli 
överfallen, ökning av kriminellt belastade personer, polisens bristande möjlig-
heter 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 t.ex. 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 utveck-
lingsarbete.  

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  
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– Rapport från Vinnovafinansierat projekt om Kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik 

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

Diskussionerna vid sammanträdet ledde till en uttalad ambition om att CKS 
skulle satsa på en fördubblad verksamhet vid mandatperiodens utgång. För-
handlingar inleddes därför med medlemskommunernas kommunstyrelseord-
förande samt kommunchefer under våren. Under dessa samtal växte ett doku-
ment fram som kansliet sände ut till kommunerna kring midsommar. Till följd 
av mellanliggande val och åtföljande majoritetsskiften i flertalet av medlems-
kommunerna 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 be-
kräftades. 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. 

Under första halvåret 2007 fortsatte arbetet med att förankra utökningen av 
CKS med de politiska ledningarna i medlemskommunerna. Under september 
månad 2007 fullföljdes processen genom att ett nytt samarbetsavtal tecknades 
mellan östgötakommunerna och Linköpings universitet.  

Detta blev startpunkten för att genomföra den expansion som utlovats i 
anslutning till att beslut om verksamhetens utökning togs.  

Under det gångna året har därför personer för tre anställningar rekryterats. 
Dels en fyraårig forskarassistent i lokal politik, fil. dr Gissur Erlingsson, som 
tillträder sin anställning vid årsskiftet 2008/2009. Vid årsskiftet tillträder också 
fil. dr Kent Waltersson en tjänst som FoU-koordinator med övergripande 
arbetsuppgifter. Under våren anställdes en FoU-koordinator inom välfärds-
området, fil. dr Marie Gustavsson.  

Under året har även ambitionen att vidga antalet medlemmar i CKS till att 
omfatta fler än östgötakommunerna rönt framgång genom att Vimmerby 
kommun anslutit sig. Vidare har under hösten styrelsen och kansliet genomfört 
en studieresa till Danmark där bl.a. en systerorganisation i Köpenhamn be-
söktes (AKF). Detta skall ses som ett led i ambitionen att utveckla de nordiska 
kontakterna.  

Ett centralt inslag i ramdokumentet är att CKS ska få ett nationellt erkän-
nande. Detta har bl.a. lett till ett flertal kontakter med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). En anställning som FoU-koordinator har dessutom givits en 
profil som syftar till ökad samverkan nationellt. 
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Under året har ledningen genom tidningsartiklar medverkat till att öka 
intresset för CKS verksamhet.  

2008 har ett nytt fält, ”samhällsbyggnad och kommunikationer” öppnats, 
genom att fil. dr Mats Brusman anlitats som expert. Uppdraget består i att 
utveckla CKS verksamhet på området.  

Figur 1: Organisations- och funktionsmodell CKS 
 

 
Illustration: Anneli Persson Kuylenstierna 
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Kommunforskning för framtiden  
– Sex projekt kring lokalsamhället 
Under hösten 2007 genomfördes en utlysning, där olika forskningsmiljöer inom 
Linköpings universitet inbjöds att presentera idéskisser kring forskningsprojekt 
av intresse för medlemskommunerna. Rubrikerna i utlysningen var de tre ovan-
stående prioriterade områden (lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokal 
sårbarhet). Vid utgången av tiden för inlämnade av idéskisser hade totalt tjugo-
två skisser inkommit. Efter beredning beslutade styrelsen att gå in i samarbete 
kring sex av dessa projekt. Dessa började arbeta under hösten 2008. Samarbetet 
mellan CKS och projekten startade med en kick-off i september 2008 där de 
som ingår i projekten bekantade sig med varandra.  
 

 
 

Klimatförändringar: sårbarhet och anpassningsförmåga I Östergötland 
Projektledare: Sofie Storbjörk. Projektmedarbetare: Mattias Hjerpe, Madelaine 
Johansson, Louise Simonsson. Forskarna är knutna till Centrum för klimatpolitisk 
forskning, CSPR, Institutionen för tema.  

Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet och 
robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker. Under sen-
hösten 2008 hölls ett möte med kommunchefer i länet i syfte att förankra och 
informera om projektet. Vidare har en kartläggning av samtliga 13 kommuner i 
Östergötland initierats. Kartläggningen består av intervjuer med lokala nyckel-
aktörer och syftar till att ge en bild av risker, sårbarhet och anpassning inför 
samtida klimatvariationer och kommande klimatförändringar, pågående arbete 
(i form av kartläggningar, policy, strategier, åtgärder osv.), organisationsstruktur 
och olika aktörers roll- och ansvarsfördelning. Resultatet av kartläggningen 
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presenteras i en forskningsrapport sommaren 2009. Under hösten 2009 på-
börjas därefter ett antal fördjupningsstudier i regionen, baserat på kartlägg-
ningens resultat. 

Förändrade livs- och boendemönster bland äldre 
Projektledare: Jan-Erik Hagberg. Projektmedarbetare: Marianne Abrahamsson och 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Forskarna är knutna till Nationella institutet för forskning 
om äldre och åldrande, NISAL, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV. 

Antalet äldre ökar och det finns ett stort behov av att få kunskaper om hur 
denna grupp vill bo i framtiden. Projektet ska studera vad boendet betyder för 
äldres dagliga liv och hur kommuner kan agera när de äldre blir fler. Det CKS-
finansierade projektet är beräknat att starta under april månad 2009. Under 
2008 medverkade projektet i en utbildningsdag för Nyköpings kommun som 
CKS var medarrangör till samt i ett antal presentationer för kommuner. 

Den regionala och lokala kulturekonomins förutsättningar  
och utvecklingsmöjligheter 
Projektledare: Erling Bjurström. Projektmedarbetare: Peter Aronsson, Johan Fornäs 
och Andreas Nyblom. Forskarna är verksamma vid Tema Kultur och samhälle, 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK.  

Projektet undersöker de ekonomiska och kulturella förutsättningarna för kultur-
produktion på regional och lokal nivå. Utifrån tre fallstudier avser projektet att 
ringa in och analysera förutsättningarna och villkoren för kulturentreprenörer 
att verka på regional och lokal nivå, samt ge en bild av vilka drivkrafter som 
ligger bakom engagemanget i olika typer av kulturproduktion och kulturverk-
samheter. Under 2008 påbörjades en inventering av kulturverksamheter och 
kulturprojekt, som syftar till att finna fram till fallstudier som kan belysa och 
fördjupa förståelsen av förutsättningarna och villkoren för en regionalt och 
lokalt förankrad kulturekonomi. Mot slutet av året styrdes projektet mot att 
komma fram till lämpliga fallstudier med kopplingar till kulturturism, medierad 
kultur och den institutionaliserade kultursektorn. Fallstudierna påbörjas under 
våren 2009 och är tänkta att slutföras under året.  

Kommuner som organiserande sammanhang 
Projektledare: Karin Axelsson. Projektmedarbetare: Malin Tillmar, Elin Wihlborg. 
Forskarna är verksamma vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 
IEI. 

Projektet syftar till att skapa gemensam förståelse för de perspektiv som med-
verkande forskare har på organisering i kommuner. Detta sker genom att forsk-
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arna i samverkan analyserar deras tidigare informatik-, statsvetenskapliga och 
företagsekonomiska forskning om kommunala praktiker i gränssnittet mellan 
offentliga myndigheter och omgivande samhälle. De utvecklar perspektivöver-
gripande teorier och begrepp med relevans för kommunstrategiska praktiker. 
Under året har gruppen skrivit och skickat in två gemensamma forskningsan-
sökningar kring temat tillit och ansvaransvarsutkrävande i offentlig och privat 
samverkan kring elektroniska tjänster. De har även genomfört seminarier. 
Under våren 2009 är ett projektinternat inplanerat med syftet att fördjupa den 
gemensamma analysen i form av ett konferensbidrag. 

Hur kan kommunernas strategiska hållbarhetsarbete  
utvecklas så att det drivs effektivt 
Projektledare: Sara Emilsson. Projektmedarbetare: Olof Hjelm. Forskarna är knutna till 
Avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell 
utveckling, IEI.  

Hur kan kommunerna hitta sätt att arbeta så att uppsatta mål om hållbar ut-
veckling verkligen leder till förändring? Projektet ska bl.a. undersöka kom-
munernas behov och tidigare erfarenheter av ledningssystem. Kopplat till 
arbetet med hållbarhetsstyrning ska projektet också undersöka hur kommun-
erna samarbetar med näringslivet. Sommaren 2008 deltog både Emilsson och 
Hjelm vid en internationell konferens som anordnades av Greening of Industry 
Network. Den hölls i Leeuwarden i Nederländerna, och projektet presenterade 
två konferensbidrag: ett som handlade om miljöteknikcentra i Sverige. Den 
andra konferensartikeln handlade om utvecklingen från miljöledning till håll-
barhetsledning. Den artikeln har under hösten arbetats om och skickats in till 
Journal of Local Environment. Under hösten har en delstudie initierats, vars 
syfte är att identifiera och analysera olika miljö- och hållbarhetsledningsverktyg 
som används i offentlig sektor. 

Det goda lokalsamhällets infrastrukturella utveckling:  
mötet mellan offentlig planering och hushållens vardagliga praktik 
Projektledare: Karolina Isaksson. Projektmedarbetare: Jessica Berg, Inger Forsberg, 
Jane Summerton, Tomas Svensson. Forskarna är knutna till Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI. 

I projektet fokuseras hushållens vardagliga rese- och rörlighetsmönster i lokal-
samhället, det vill säga den ort där människor bor och vistas en stor del av sin 
vardag. Vilka lokala transportinfrastrukturer framstår som allra viktigast för att 
människor ska anse att lokalsamhället är funktionellt, attraktivt och ger förut-
sättningar för hög livskvalitet? Projektet utgår från en kvalitativ ansats. Genom 
intervjuer identifieras vilka vardagliga strategier som olika hushåll använder för 
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att klara sina lokala arbets-, skol-, inköps- och fritidsresor. Fokus kommer i viss 
mån att riktas mot olika gruppers mobilitet och deras varierande tillgång till 
transportmedel och resealternativ. Projektet kommer på så vis att generera kun-
skap som kan användas i den lokala planeringen. Verksamheten 2008 har 
präglats av förberedelser för projektets empiriintensiva fas, som bl.a. kommer 
att bestå av fokusgrupper på tre orter i Östergötland under 2009 samt i början 
av 2010. Initiala kontakter har tagits med Vadstena kommun som blir den 
första fallstudieorten.  

Seminarie- och konferensverksamhet 
Följande seminarier har CKS anordnat i egen regi eller tillsammans med någon 
annan organisation. Seminarier där anställd vid CKS medverkat externt redo-
visas längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Kommundag 
Årets kommundag arrangerades i Motala torsdagen den 20 november. Rubriken 
för dagen var Typiskt ungdomar?! Tanken med dagen var att lyfta ungdomsfrågor 
och generella tendenser i gruppen 13–25 år. Utan att undvika problemen sattes 
fokus på möjligheter och utveckling. Frågor som belystes under dagen var: Vad 
tänker och tycker ungdomar om sin vardag? Hur ser de på framtiden? Vilka 
politiska tendenser kan anas bland ungdomar av idag?  

Under förmiddagen hölls två plenarföreläsningar. Den första av ekon. dr 
Anders Parment, Generation Y – de krävande och givande 80-talisterna gör entré. Den 
andra föreläsningen stod nätverket SIP (Samhällsentreprenörer i praktiken) för 
genom Hanna Pettersson, Att fånga ungas engagemang och supporta idéförverkligande. 
Eftermiddagen bjöd på fyra parallella workshops: När blir man egentligen vuxen? 
Detta handlade om betydelser av att bli vuxen, att frigöra sig från föräldrar och 
ursprungsfamilj och att skapa ett liv och en identitet som vuxen. Måste gubbarna 
bestämma? Här handlade det om ungdomars delaktighet och inflytande. Och om 
man inte riktigt tror på framtiden? Workshopen behandlade utanförskap och att 
bryta mönster. Den fjärde och sista workshopen handlade om ungdomars 
Internet-användning, ung kommunikation och media. Kan man leva sitt liv på 
Internet? 

Moderator under förmiddagen var Tora Friberg. För programmet svarade 
Lena Henricsson, Motala kommun och Marie Gustavsson, CKS. Totalt deltog 
ca 150 politiker, tjänstemän, forskare, praktiker och ungdomar.  
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Forskarseminariet ”Kommunstrategisk forskning” 
CKS startade 2006 en seminarieserie om kommunstrategisk forskning. Tanken 
har varit att tillhandahålla en mötesplats och arena för främst forskare vid Lin-
köpings universitet som bedriver kommunstrategisk forskning. Även andra 
intresserade inbjuds, bland annat politiker och anställda från kommunerna i 
Östergötland. 

Under 2008 anordnades två seminarier. Det första ägde rum den 7 februari 
då Mattias Legner, forskarassistent vid tema Kultur och samhälle vid Linköp-
ings universitet presenterade sin forskning om industristäders omvandling och 
främst då Baltimore och Norrköping.  

Den 15 maj hölls det andra seminariet då Gunnel Östlund vid Institutionen 
för samhälls- och välfärdsstudier och Marie Gustavsson vid CKS presenterade 
en rapport om serviceinriktat förhållningssätt inom socialtjänsten med utgångs-
punkt från en pilotstudie i Linköpings kommun. Då diskuterades begreppet 
service i relation till kommunal socialtjänst. Elisabeth Ulvenäs och Ingalill 
Thoor, Linköpings kommun, berättade om förändringen av arbetssätt inom 
såväl äldreomsorg som individ- och familjeomsorg och missbruksvård i kom-
munen. Till sist beskrev Elisabeth Sundin, Malin Tillmar och Anna Fogelberg 
Eriksson hur de kommer att följa införandet av så kallat ”eget val” i Linköpings 
kommun.  

Under hösten 2008 anordnades inga seminarier, eftersom övervägningar då 
gjordes om att revidera seminarieverksamheten. Detta har skett med start från 
januari 2009.  

Välfärd i förändring – nationell konferens 
Den 7–8 februari 2008 genomförde länets FoU-enheter inklusive CKS en 
nationell välfärdskonferens för landets kommunala och landstingskommunala 
FoU-enheter inom vård- och omsorgssektorn. Konferensen hölls i Linköping 
och lockade ett 150-tal deltagare. Under första dagen gavs ett antal perspektiv 
på konferensens tema, medan andra dagen ägnades åt att diskutera forsknings-
politik. Bl.a. lämnade professor Thomas Tydén en redogörelse för Sveriges 
kommuner och landstings synpunkter inför kommande forskningsproposition.  

Studieresa till Danmark 
Den 9–10 oktober 2008 besökte styrelse och personal Danmark. Programmet 
var indelat i tre delar: 

– Nordiska ministerrådet, där gruppen dels fick en kort orientering kring 
forskningspolitiken på nordisk nivå, dels en redogörelse för hur det 
regionalpolitiska samarbetet är uppbyggt och vilka frågor som är på 
agendan.  
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– AKF, Anvendt kommunal Forskning. AKF är ett kommunalt forsknings-
institut med ett nationellt uppdrag. Forskningschef Olaf Rieber gav en 
introduktion om aktuell forskning och medarbetare på AKF presenterade 
några av de pågående projekten. 

– Roskilde kommun. Kommunaldirektör Henrik Kolind medverkade och 
berättade om den kommunsammanslagningsprocess som Danmark nyligen 
gått igenom. 

Uppsatstävlan 
CKS utlyser årligen ett pris för årets bästa kommunuppsats. 2008 års pris för 
bästa kommunuppsats gick till David Nicklasson för uppsatsen Industriell ekologi 
som utgångspunkt för utveckling och marknadsföring av näringslivet i Norrköpings 
kommun.. 

Motiveringen till priset lyder: 
Uppsatsen är initierad och har en intressant beskrivning och 

analys av det som benämns industriellt ekosystem i Norrköping. 
Uppsatsen har också ett bra språk och är väl strukturerad. Den är 
dessutom pedagogiskt skriven med lättförståliga förklaringar av 
begrepp och fackspråk. Ur kommunstrategisk synvinkel är det en 
fördel att den tillkommit i ett nätverk bestående av näringslivs-
kontoret i Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt 
några stora företag i Norrköping. 

David Nicklasson är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik och upp-
satsen är hans examensarbete. Handledare har varit professor Mats Eklund, 
avdelningen för industriell miljöteknik vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling, IEI. Handledare i Norrköpings kommun var miljöstrateg 
Emma Campbell.  

Prissumman som uppgår till 15 000 kronor överlämnades i anslutning till 
regionförbundet Östsams fullmäktigemöte den 27 november 2008. 

CKS vårresa 
Hur påverkar turism och kultur kommunernas utveckling? Det var temat för 
vårens CKS-resa. Resmålet var Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld. Som en 
följd av satsningen på Astrid Lindgrens Värld och på författarens föräldrahem 
Näs har hela Vimmerby expanderat. Carl-Axel Centerstig, kommunstyrelsens 
ordförande, medverkade. Nils-Magnus Angantyr, marknadschef för Astrid 
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Lindgrens Värld, berättade om hur verksamheten utgår från barnens ostörda 
lek och upplevelser. Under dagen medverkade i ett särskilt seminarium fil. dr 
Josefina Syssner, kulturgeograf, kring betydelsen av platsmarknadsföring, och 
fil. dr Lars Kvarnström, historiker och ansvarig för turismprogrammet vid 
Linköpings universitet.  
 

 

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 nätverks-
arbete kan bedrivas som ett antal små projekt. I detta avsnitt delas det inter-
aktiva arbetet in i verksamheten i regionalt utvecklingscentrum för skolområdet 
(RUC), nätverk, projekt (avslutade och pågående), utbildningar samt övriga 
samarbeten.  
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Regionalt utvecklingscentrum för skolområdet (RUC)  
De lärosäten som bedriver lärarutbildning har ett nationellt uppdrag att med-
verka i RUC. Vid Linköpings universitet är RUC-uppdraget sedan år 2000 
förlagt till CKS, och en anställning som koordinator av RUC-verksamheterna 
har knutits till uppdraget. RUC ska arbeta regionalt och uppdraget är att bidra 
till skolutveckling genom att främja: 

– utveckling av lärarutbildningen vid Linköpings universitet  
– kompetensutveckling av lärare. 

Utbildningsvetenskapliga området och den av rektor tillsatta arbetsgruppen 
Samverkan skola–universitet (SUS) vid Linköpings universitet deltar aktivt i 
arbetet med att utveckla RUC. RUC samverkar med olika institutioner vid 
Linköpings universitet, lärarutbildning och kommuner för att uppnå sina syften. 
RUC skapar förutsättningar för möten mellan forskning och lärarutbildning å 
ena sidan, och lärare, rektorer och andra som ansvarar för utvecklingsarbete i 
kommunerna, å andra sidan. Det sker genom att: 

– representant för Linköpings universitet medverkar i kommunernas olika 
nätverk för utveckling av olika skolformer, från förskola till gymnasium  

– RUC förmedlar kontakter mellan enskilda kommunala kompetensutveck-
lingsprojekt och relevant forskning och undervisning vid Linköpings 
universitet  

– RUC deltar i samverkan mellan lärarutbildning och kommuner på 
förvaltningsnivå.  

Samarbete finns också med statliga myndigheter, vilket har möjliggjort riktade 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Skolverket 
I samverkan med (tidigare) Myndigheten för skolutveckling och Skolverket, gör 
och har RUC gjort ett antal satsningar på kompetensutveckling under 2008. 
Inom ramarna för dessa projekt har det dels givits seminarier för pedagoger och 
rektorer, dels bidragit till att lärare kan bilda kunskapsutvecklande nätverk. 
Under 2008 har detta skett inom områdena: 

– matematikutveckling 
– teknik och naturvetenskap. 

Arbetet med att utforma dessa satsningar har gjorts i samverkan med ett 
kommunalt nätverk, Regionalt nätverk för skolutveckling, och med olika 
institutioner vid Linköpings universitet. 

Regionalt nätverk för skolutveckling 
I Regionalt nätverk för skolutveckling deltar rektorer, utvecklingsledare, IT-
samordnare och andra som driver utvecklingsfrågor i kommunerna. De kom-
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muner som deltar äger nätverket och driver utvecklingsarbetet. Nätverket ska 
vara en resurs för det lokala skolutvecklingsarbetet genom att: 

– vara ett forum för erfarenhetsutbyte i och inspiration för deltagarna.  
– bidra till kompetensutveckling av lärare, rektorer m.fl.  
– initiera och samordna operativt arbete med gemensamma regionala 

utvecklings- och skolprojekt. 
Nätverkets arbete koordineras av två kommunrepresentanter. Linköpings uni-
versitet representerades under 2008 av koordinatorn inom utbildningsområdet 
och, från och med hösten, även av kansliet för Utbildningsvetenskap genom 
kanslichef Margaretha Grahn.  

Vuxenpedagogiskt forum 
Vuxenpedagogiskt forum är ett nätverk som RUC ansvarar för. Det ska bidra 
till kunskapsutveckling genom att ge utrymme för erfarenhets- och kunskaps-
utbyte dels mellan dem som är verksamma inom vuxenutbildning i våra kom-
muner, dels mellan praktiker och forskare. Till forumet inbjuds samtliga öst-
götakommuner samt närliggande kommuner i Småland och Sörmland. Nät-
verkets arbete koordinerades under 2008 genom Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet. Under året anordnade 
forumet ett antal Pedagogiska caféer, till vilka lärare och rektorer inbjöds. Dessa 
caféer har fokus på forskning rörande vuxendidaktik.  

Östergötlands nätverk för förskolefrågor 
Detta är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och diskussion rörande aktuella 
frågor inom förskoleområdet. Koordinatorskapet växlar mellan kommunerna i 
nätverket. RUC bidrar till samverkan mellan kommuner och Linköpings uni-
versitet inom ramarna för nätverket. Under hösten 2008 planerades att Maria 
Simonsson, programansvarig vid lärarprogrammet i Norrköping, deltar i nät-
verkets möten under våren 2009. 

Nationellt RUC-nätverk 
RUC vid Linköpings universitet deltar, tillsammans med tjugotvå andra region-
ala utvecklingscentra i Sverige i ett nationellt nätverk. Vid de nationella RUC-
konferenserna (vår och höst) har Linköpings universitet varit representerat av 
såväl RUC som Kansliet för utbildningsvetenskap, KfU. 

Samarbete med Specialpedagogiska institutet  
och regionala utvecklingscentra 
Under 2008 har Specialpedagogiska institutet (regionalt) (från 1 juli 2008 
Specialpedagogiska skolmyndigheten), Örebro universitet, Mälardalens hög-
skola, Högskolan Dalarna och RUC vid Linköpings universitet genomfört en 
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seminarieserie kring specialpedagogisk forskning. Seminarieserien gavs med 
samma program på fyra orter, varav Linköping var en. Vid Linköpings uni-
versitet samarbetade RUC med Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande i planeringen av seminarieserien. Inbjudan till serien gick ut till alla 
kommuner i regionen med omnejd och den omfattade fem halvdagar under 
våren och hösten 2008. 

Samverkan på förvaltningsnivå 
Under 2008 har CKS och Kansliet för utbildningsvetenskap, KfU, arbetat till-
sammans för att skapa förbättrade möjligheter att agera som ett regionalt ut-
vecklingscentrum. RUC, och KfU, medverkar i den av rektor tillsatta SUS-
gruppen (Samverkan universitet–skola), som arbetar under ledning av biträd-
ande universitetsdirektör Mats Arwidson. Med kommunernas förvaltningar 
samverkar RUC, tillsammans med SUS och KfU, genom att medverka i olika 
gruppkonstellationer.  

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. (Nätverk inom RUC redovisas 
i föregående avsnitt.) CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskom-
muner och forskare inom hela universitetet. Nätverken sträcker sig över en 
flerårsperiod, normalt minst tre år och omprövas regelbundet. 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 univer-
sitet och kommuner. 

Ledning av kommuner  
– nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer 
Nätverket leds av universitetslektor Leif Jonsson 

Sedan 2001 äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelseordförande från kommunerna i Östergötland och från några kommuner 
i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. Ett 
liknande samarbete pågår sedan 1999 mellan kommunchefer och forskare. 
Sedan 2004 medverkar också styrelseordföranden och regiondirektören i 
regionförbundet Östsam. 
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Grundtanken med nätverken är att utveckla kunskap och medverka till 
lärande och utveckling vad gäller kommunledning. Denna tanke har visat sig 
vara hållbar som en grund för samverkan mellan kommunerna i regionen lik-
som för samverkan mellan kommunerna och Linköpings universitet. Som ett 
resultat har ett antal böcker, skrifter och rapporter tagits fram. 

Fokus i samarbetet var från början på innehållet i ledningsfunktionerna. 
Nätverken hade då karaktären av ledarutvecklingsprogram. Från 2004 har 
samarbetet riktats mot kommunledningsfunktionen och dess sätt att arbeta med 
olika samhälleliga utvecklingsområden. På så sätt har både utvecklingsområdena 
och kommunledningars arbete med dem kunnat uppmärksammas.  

Under 2008 applicerades denna inriktning på enskilda kommuners arbete 
med kommunal utveckling utifrån regionala perspektiv och med koppling till 
fysisk planering.1 Appliceringen gjordes tematiskt och värdskapet för nätverks-
träffarna cirkulerade bland medverkande kommunstyrelseordförande respektive 
kommunchefer. På så sätt har förhållanden i enskilda kommuner kunnat upp-
märksammas till gagn både för nätverksdeltagare från de kommuner som var 
värdar och för deltagare från övriga kommuner.  

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. Brusman 
har inom ramen för sin anställning ansvarat för redaktionellt arbete med 
nätverkets forskarantologi Resande, planering, makt. Antologin gavs ut på Arkiv 
förlag i december 2008. 

FAST är ett nytt flervetenskapligt forskarnätverk som omfattar studier av 
aktörer, politiska processer och vardaglig praktik som har betydelse för trans-
porternas utveckling i samhället. Syftet med nätverket är att dels initiera ny 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom transportområdet, dels 
utgöra ett forum för utbyte av forskningsidéer samt spridning av forsknings-
resultat till berörda intressenter.  

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

Nätverket samlar nu ca 20 forskare, både seniora och forskarstuderande 
från ovan nämnda institutioner samt tema Genus och tema Barn. Nätverket har 

                                                 
1 Detta gjordes utifrån ett initiativ från Östsam som handlade om att stödja kommuner 
med att ta fram underlag för kommunal strategisk planering. 
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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 att en inbjuden gäst som presenterar 
sin forskning. 

Flera av deltagarna i FAST deltog i Transportforum 9–10 januari 2008, bl.a. 
under sessionen ”Hur bör vi transportplanera ur ett jämställdhetsperspektiv?” 
Den 9 april 2008 arrangerade FAST en workshop i Linköping med inbjudna 
transportforskare från övriga Sverige och Danmark. Key-note speaker var Lise 
Drewes och Katrine Hartmann-Petersen från Roskilde universitet. Deras 
inledning hade titeln ”Mobilitet og arbejde hos buschauffǿrer”. 

Under hösten slutfördes arbetet med antologin Resande, planering, makt, 
(redaktörer: Mats Brusman, Tora Friberg och Jane Summerton), Arkiv förlag, 
Lund. Boken kom ut i slutet av 2008. I konferensmapparna till Transportforum 
2009 låg ett reklamblad för boken. 

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Koordinator: Fil dr Sara Emilsson 

Under 2008 har det regionala nätverket för kommunala kvalitetssamordnare, 
QvalitetÖst haft träffar ungefär en gång i månaden. Dessa träffar har haft olika 
teman och bland annat handlat om erfarenhetsutbyte kring kommunala hand-
lingsplaner, omvärldsbevakning samt begreppet Lean production. Kommuner-
na har vid behov även fått individuell handledning. Under våren upptogs en 
betydande del av nätverkets arbete med att planera och organisera samt genom-
föra en kommungemensam inspirationsdag för de lokala nätverken i kommun-
erna. Till denna dag bjöds även kommuner som inte deltar i nätverket in. Detta 
var ett försök att uppmärksamma nätverket utanför de åtta kommuner som 
redan deltar och därmed intressera nya kommuner till QvalitetÖst. Ett 40-tal 
personer lät sig inspireras och inspirerade andra under denna dag. En av huvud-
programpunkterna på inspirationsdagen, som hade temat omvärldsbevakning 
var den inbjudne talaren Gunnar Gidenstam, från Sveriges kommuner och 
landsting.  

Nätverk inom individ- och familjeomsorgen 
Under året har CKS tillsammans med ett antal kommunala chefer från IFO-
verksamheter (individ- och familjeomsorg) bedrivit ett nätverksarbete. Nät-
verket kan ses som en fortsättning på ett tidigare nätverk inom projekt Qvalitet 
Öst. Träffarna syftar till:  

– Fördjupade kunskaper inom individ och familjeomsorgen 
– Erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna 
– Omvärldsorientering. 
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Under 2008 har träffarna behandlat bland annat utredningen Evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. Martin Börjesson, sekreterare i 
utredningen medverkade. Vid flera tillfällen har uppföljningar av ungdoms-
placeringar belysts. Tobias Leoson berättade om sin studie i Linköping. Samtal 
har förts kring ett eventuellt samarbete med Bo Vinnerljung, Institutet för 
utveckling av metoder i socialt arbete, IMS. Öppenvårdsinsatser för barn och 
ungdomar samt ensamkommande asylsökande ungdomar har varit föremål för 
diskussioner. Jenny Dahl och Mats Greiff berättade om ett utvärderingsprojekt 
på Lotsen, Motala. Implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- 
och beroendevården är en aktuell fråga och ansvarig för det arbetet i regionen, 
Anders Netin, har besökt nätverket.  

Nätverk Genus och byggd miljö 
Genus och byggd miljö är ett nätverk kring forskning och praktik som ska 
verka för utvecklingen av den byggda miljön ur ett genusperspektiv. Nätverket 
syfte är kunskapsutveckling, dels inom den forskning som pågår i Sverige och 
internationellt och dels inom de projekt som genomförs. Professor Tora 
Friberg deltar i nätverket, som är rikstäckande. 

Samarbete mellan FoU-miljöer i Östergötland 
FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete samt Äldrecentrum i Öster-
götland sökte och erhöll stimulansmedel från Socialstyrelsen under åren 2007 
och 2008 för att utveckla samarbete med olika FoU-miljöer. CKS har deltagit i 
arbetet under året. Andra delaktiga miljöer är PUFF-enheten vid Norrköpings 
kommun, Samverkanscentrum i Finspång, FoU-enheten för Närsjukvården i 
Östergötland, FoUU-gruppen inom Landstinget i Östergötland, Folkhälso-
vetenskapligt centrum samt Hälsans nya verktyg. Inom ramen för detta sam-
arbete arrangerades en nationell konferens i Linköping den 7–8 februari, 
Välfärd i förändring. Förutom konferensen har fem träffar genomförts med 
seminarieinslag. Under året har Äldrecentrums framtid utretts, vilket medförde 
att det lades ner vid årsskiftet. Samarbetet mellan övriga FoU-miljöer kommer 
dock att fortsätta då det är en viktig arena för såväl utbyte av information som 
mer konkreta samarbeten inom välfärdsområdet. CKS har erbjudit sig att 
fungera som sammankallande under 2009.  

Mötesplats Staden 
Under året har CKS inlett arbetet med att skapa en arena för en fördjupad dis-
kussion kring fysisk planering och kommunikationer och att därigenom främja 
kunskapstillväxt i kommunerna kring dessa frågor. Ansvarig för ämnesområdet 
är Mats Brusman. 
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Fysisk planering är en viktig uppgift i kommunal verksamhet som under 
senare år fått en allt mer strategisk men samtidigt problematisk roll. Dels 
aktualiseras den fysiska planeringen av ett ökat fokus på platsmarknadsföring 
och dels har den starka kopplingar till det hållbarhetsbegrepp som sedan 1990-
talet varit riktmärke för de flesta kommuners utvecklingsarbete. I hållbarhets-
begreppets tre dimensioner – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – utgör den 
byggda miljön en av hörnstenarna. Miljövänliga transporter, energisnålt bygg-
ande och förtätning av stadskärnor är exempel på fysiska aspekter som kopplar 
till ekologisk hållbarhet medan ekonomisk hållbarhet förutsätter såväl goda 
transportstrukturer som konkurrensmässigt attraktiva stadslandskap. 

Den sociala dimensionen kan skönjas i såväl detaljplanering av bostads-
kvarter och kollektivtrafik som i översiktlig planering av fysiska samband och 
rumslig organisation. Social hållbarhet omfattar såväl tillgänglighets- som trygg-
hetsfrågor och kan också kopplas till visioner om deliberativ demokrati och 
kommunikativ planering. 

Med andra ord materialiseras och möts olika idéer om det goda samhället i 
de fysiska stadsmiljöerna. Ofta hamnar olika visioner och hållbarhetsaspekter 
på kollisionskurs och behovet av samordning och en vidare kunskapsbas ökar i 
kommunernas planeringsarbete kring bebyggelse och transportinfrastruktur. 

Under 2008 har arbetet påbörjats med kartläggning av medlemskommuner-
nas intressen, behov och önskemål kring dessa teman för att utröna förutsätt-
ningar och former för hur kommunerna och forskningen kan mötas i en frukt-
bar dialog. En strävan är att dessa mötesplatser även ska omfatta andra intress-
enter kring dessa frågor, till exempel länsstyrelse, fastighetsägare och intresse-
organisationer. Under 2009 planeras fortsatt kommundialog, uppstart av semi-
narieverksamhet samt skapande av ett webbforum. 

Projekt – pågående  

Ledning av kommuner 
Projektledare: Universitetslektor Leif Jonsson 

Projektet finansieras genom deltagaravgifter och bedrivs inom ramen för Leif 
Jonssons anställning vid CKS. 

Samarbetena i de nätverk som nämnts ovan under rubriken Ledning av 
kommuner har i detta forskningsprojekt studerats med avseende på hur de bi-
dragit till lärande och kunskapsbildning och hur de fungerar som nätverk och 
regionala innovationssystem. Forskningen möjliggörs genom att diskussionerna 
i nätverken bedrivs i systematiserade former och dokumenteras. Resultaten har 
publicerats i en rad publikationer från 2002 och framåt. 
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Under de första åren av nätverkssamarbetena riktades intresset mot kom-
munchefers respektive kommunstyrelseordförandenas ledningssituationer. 
Under 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, Fin-
spång och Linköping. Det är således den speciella chefsfunktionen kommun-
chef/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 2009. 

Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk:  
Kommuner, näringsliv och näringspolitik i Östergötland 
Projektledare: professor Geoffrey Gooch och universitetslektor Bo Persson, 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, Avdelningen 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 
regionaliseringen påverkar näringspolitikens formulering och implementering 
på lokal och regional nivå. Projektet undersöker bland annat vilken betydelse 
faktorer 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 
projektets ram lade fram sin C-uppsats om näringspolitiska nätverk 2007. 
Uppsatsen bygger på en enkätundersökning där frågor besvarats av närings-
livssekreterare i över 40 kommuner i Sörmlands, Västmanlands, Örebro och 
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Östergötlands län. På grund av tjänstledighet är slutrapporteringen av projektet 
uppskjuten, men kommer att avslutas under första halvåret 2009. 

Förstudie: Föräldrar med utvecklingsstörning – Stöd i föräldraskap 
Projektledare: FoU-koordinator Marie Gustavsson  

Stiftelsen Sävstaholm beviljade 2006 bidrag med 200 000 kronor till en för-
studie kring föräldrar med utvecklingsstörning. Genom deltagande observa-
tioner och intervjuer har projektet följt en föräldragrupp som tillsammans med 
två professionella träffas en gång i veckan. Syftet med förstudien har varit att 
förstå meningen med föräldragruppen utifrån föräldrarnas perspektiv och vilka 
avtryck den får i deras vardag i övrigt. De teoretiska perspektiv som lagts på 
studien är en kombination av teorier kring socialt kapital och symbolisk inter-
aktionism. Kontakten med de professionella och de övriga föräldrar i gruppen 
förefaller ha lett till ett ökat handlingsutrymme och ökat socialt kapital för de 
deltagande föräldrarna. Projektet avrapporteras under våren 2009. I ett försök 
att fördjupa projektet inleddes ett samarbete med Göteborgs och Örebro 
universitet kring en forskningsansökan till FAS, vilken inte gav utdelning 2008. 
Eventuellt görs nytt försök 2009.  

Samhällsutveckling, upplevelseindustri och kulturarv 
 – Vimmerby och Astrid Lindgren 
Projektledare: Universitetslektor Leif Jonsson. Projektet finansieras av CKS.  

I projektet studeras frågor om hur ett lokalsamhälle (exemplifierat med 
Vimmerby) kan utvecklas med hjälp av upplevelseindustri knutet till kulturarv 
(Astrid Lindgren). Syftet är att utveckla kunskap om lokal samhällsutveckling, 
skapande/användning av kulturarv, företagande och politik. Detta görs med 
fokus dels på kulturarvsutveckling, besöksnäringsutveckling och kommun-
strategiskt arbete var och en för sig, dels på samspelet mellan dessa kompo-
nenter i samhällsutvecklande avseenden. Under 2008 har studier gjorts av hur 
Astrid Lindgrens Värld och andra kulturarvspräglade miljöer i Vimmerby har 
utvecklats de senaste 25 åren. Fokusgruppsamtal har hållits med politiker, 
kommunala chefer, näringslivsföreträdare, ungdomar och andra grupper av 
människor i Vimmerby. Med hjälp av vad som här har framkommit är tanken 
att framställa en antologi, som beräknas föreligga under andra halvan av 2009. 
Projektet bedrivs i nära samverkan med Vimmerby kommun.  
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Socialtjänstens öppenvård för ungdomar 
Projektansvarig: Universitetslektor Helena Klöfver, institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, IBL. 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 kommu-
nala ungdomsverksamheter studera vad öppenvård kan vara i praktiken. Pro-
jektet 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 slutenvårds-
placeringar. I projektet analyseras hur de olika verksamheterna arbetar utifrån 
de tre perspektiven, samt skillnader och likheter mellan verksamheterna. Pro-
jektet baseras på intervjuer med personalen i verksamheterna, samt deltagande 
på personalmöten. Ett tjugotal individuella intervjuer har genomförts, samt 
gruppintervjuer med de fyra personalgrupperna. Dessa intervjuer har samman-
ställts i en delrapport i september 2006 och presenterats för verksamheterna vid 
ett seminarium där personalgrupperna gavs stort utrymme att komma med 
synpunkter. Under våren 2007 genomfördes intervjuer med verksamheternas 
chefer och därutöver medverkan vid personalens möten. Projektet startade 
hösten 2005 och kommer att slutrapporteras under 2009.  

Hållbara framtidsbilder för kvinnor och män 
Projektledare: Docent Mattias Höjer (15 %), Kungliga Tekniska högskolan, KTH, 
Stockholm. Medarbetare: Ulrika Gunnarsson (100 %), KTH, 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-/genus-
perspektiv och dra lärdomar av svårigheterna, och att utveckla metoder att 
analysera effekter för kvinnor och män av olika regionala utvecklingar. Vilka 
könsstrukturer skapar och upprätthåller framtidsbilderna? Finns könsperspek-
tivet med i framtidsbilder som behandla långsiktiga miljöproblem? Gransk-
ningen av framtidsbilder är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inklu-
dera kön i analyser av framtider. Projektet kommer att avslutas under 2009. 

Spårbilar 
Projektledare: Magnus Hunhammar, Pod-car. Pojektet finansieras av Vinnova.  

Syftet är att utreda huruvida spårbilar är ett framtida medel för kollektivtrafik. 
Tora Fribergs bidrag är att anlägga ett genusperspektiv på spårbilar och bedöma 



 

 29

fördelar och nackdelar ur det perspektivet. Projektet avrapporteras i januari 
2009.  

Genusordningen i resans rum  
– hållplatser, väntsalar, stationer, resecentrum och terminaler  
Projektledare: Professor Tora Friberg 

Doktorandprojektet finansieras av Banverket och Ann-Charlotte Runnvik 
antogs under hösten 2008 för att genomföra projektet. I projektet kommer 
sökarljuset att riktas mot hållplatser, väntsalar, stationer, resecentrum och 
terminaler ur ett genusperspektiv. Detta mot bakgrund av att det pågår en hel 
del ombyggnader av och planer på att bygga om järnvägsstationer till moderna 
resecentra och att det nu finns en medvetenhet om att stationernas/hållplatser-
nas utformning har stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Syftet med 
projektet är förutom den ovan nämnda avgränsningen att bygga upp och för-
djupa kunskaperna om transporternas utveckling ur ett genusperspektiv och 
därmed bidra till en långsiktig kompetenshöjning inom området. Projektet är 
placerat på tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 
och kommer att avslutas 2012. 

Re-reading time-geography in a gender perspectiv 
Projektet är ett samarbete mellan professor Tora Friberg Tema Q/CKS, fil. dr. Annika 
Sandén Tema Q/Historia samt Christina Scholten, Malmö högskola.  

Syftet är att fortsätta utvecklingsarbete av det tidsgeografiska synsättet ur ett 
genusperspektiv som Friberg och Scholten använt sig av i sina respektive av-
handlingar. Grundtesen är att tidsgeografin i sammanhanget har en stor poten-
tial för att lyfta fram och öppna upp för en fördjupad förståelse och nya typer 
av analyser samt för att skapa nya begrepp, bland annat inom forsknings-
områdena vardagens organisation samt förflyttningsmönster/transporter. 
Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete mellan Friberg och Scholten. 
Se till exempel Tora Friberg (2003) ”Prismats lyskraft och feministiska 
tolkningar” i Tidrumsfragment. Rapporter och notiser 165, Institutionen för 
kulturgeografi och ekonomiska geografi, Lunds universitet, samt Tora Friberg 
(2008), ”Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden”, i Mats Brusman, 
Tora Friberg och Jane Summerton (red) Resande, planering, makt. Arkiv förlag, 
Lund. 
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Det offentliga stadsrummet 
Projektledare: Professor Tora Friberg.  

Projektet finansieras av Fastighets AB L E Lundberg genom Forskning och 
framtid. Finansieringen täcker anställning av en forskarassistent under två år, 
inom området det offentliga stadsrummet. Syftet är att bedriva forskning om 
hur den lokala stadsplaneringen går till i praktiken och att klarlägga vilka 
intressen som finns kring stadsplanering, vilka aktörer som kommer till tals, 
vilka perspektiv som företräds samt vilken typ av kunskaper som reproduceras 
och tillmäts betydelse. Anställningen är placerad på Tema Q och kommer att 
kunna kombineras med parallella uppgifter på CKS. Tillsättning pågår. 

Projekt – som avslutades under 2008 

Utvärdering av projektet  
”Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt” (LU-projektet) 
Projektledare: Fil. dr Josefin Brüde Sundin.  

Studien/utvärderingen har beställts och finansierats av Nationellt centrum för 
flexibelt lärande (CFL), och har inneburit en granskning och evaluering av ett 
nationellt projekt (LU-projektet) gällande vuxnas lärande, samverkan och 
regional tillväxt. LU-projektet är initierat av CFL och APeL FoU (Forskning 
och utveckling i arbetsplatslärande) och pågick i tolv regioner i Sverige från 
hösten 2006 till december 2007. 128 kommuner deltog. Syftet med utvärde-
ringsstudien är att få ut så mycket kunskap som möjligt från LU-projektet. Med 
hjälp av intervjuer och enkäter studerades hur man på olika nivåer genomförde 
arbetet med LU-projektet, hur man erfar detta arbete samt effekter och 
betydelser av LU-projektet. Utvärderingsstudien påbörjades i september 2007 
och avslutades under våren 2008 med utgivning av Rapport 2008:2 Lösa knutar 
och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas lärande, samverkan och 
regional tillväxt. 

Regionförstoring i ett genusperspektiv  
Projektledare: Professor Tora Friberg. Projektet är finansierat av Vinnova med 1 204 
000 kr perioden 2004-2007.  

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 
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oproblematisk och något som man menar gynnar både regioner, kommuner 
och dess invånare.  

Det övergripande syftet med denna studie har varit 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 har fästs på effekterna på omsorgsarbetet som i 
dagens samhälle i hög grad bärs upp av kvinnor. 

Projektet är formellt avrapporterat till Vinnova. Se Tora Friberg, ”Det 
uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett genusperspektiv.” i antologin 
Regionalpolitikens geografi. Regional tillväxt i teori och praktik (Red. Frida Andersson, 
Richard Ek och Irene Molina), utgiven av Studentlitteratur 2008. Dock återstår 
material att analysera. 

”Serviceprojektet” 
Projektledare/forskare: Universitetslektor Gunnel Östlund, Institutionen för samhälls- 
och välfärdsstudier, ISV. Projektmedarbetare: Fil. dr. Marie Gustavsson. 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-
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 hem-
tjänsten. CKS har agerat länk mellan kommunen och forskare från Linköpings 
universitet. 

Bakom den inledande projektbeskrivningen, vilken lades fram för CKS 
styrelse samt styrelsen för FoU-centrum Vård och omsorg, stod docent 
Elisabet Cedersund, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV. 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. Andra som aktivt deltagit är 
universitetsadjunkt Bett Larsdotter och doktorand Annika Larsson, ISV. 

Under 2006 genomfördes en pilotstudie i syfte att ringa in hur service-
begreppet 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 avrapporterades 2008 med 
rapporten Vad innebär ett serviceinriktat förhållningssätt? Pilotstudie i Linköpings 
kommun (CKS Rapport 2008:1).  
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Utbildningar 

Utbildningsprogram: Ledarskap i kommuner 
Den femte omgången av Ledarskap i kommuner, som är ett utvecklingspro-
gram för kommunala förvaltningschefer och motsvarande, startade hösten 2007 
men genomfördes huvudsakligen under 2008. Programmet har som syfte att 
vara nätverksskapande, att ge en utveckling av det personliga ledarskapet samt 
att lyfta samhällsfrågor som påverkar den kommunala verksamheten. Totalt har 
de 18 deltagarna deltagit i nio internat och sex träffar i mindre grupper. Dess-
utom har de mindre grupperna genomfört praktik i utlandet, två grupper var på 
Irland och en i Tjeckien. Deltagarna har även enskilt gjort praktik hos en annan 
ledare. De deltagande cheferna kom från Finspångs kommun, Fyrbodals kom-
munalförbund, Kinda kommun, Linköpings kommun, Motala kommun, Norr-
köpings kommun, Valdemarsviks kommun och Åtvidabergs kommun. Ledar-
skap i kommuner V avslutades i november 2008. Ett sjätte program startar 
våren 2009. Monica Rosander från Norrköpings kommun är programansvarig 
och finansieringen sker genom deltagaravgifter.  

Politiskt ledarskap i kommuner  
– utbildningsprogram för nämndordförande 
Under 2007 startade ett utbildningsprogram för nämndordförande med tio 
deltagare. Programmet avslutades under maj 2008. För programmet ansvarade 
Leif Jonsson och Marianne Sennehed Petersson. I anslutning till programmet 
fördes samtal med deltagarna i syfte att fånga deras tankar och erfarenheter om 
vad det innebär att verka som nämndordförande. Detta material kommer att 
bearbetas och sättas samman till en skrift som beräknas föreligga under andra 
halvan av 2009. 

Övriga samarbeten 
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Lin-
köpings universitet, övriga universitet och högskolor, med kommuner, region-
förbundet Östsam och andra för verksamheten relevanta enheter och organisa-
tioner. Under året har därför samarbete förekommit med bland annat följande 
institutioner inom Linköpings universitet: Institutionen för tema, Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande, Institutionen för samhälls- och välfärds-
studier och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.  

Bland externa enheter kan nämnas Statens väg- och transportforsknings-
institut, Sveriges kommuner och landsting, Statens handikappinstitut, Skol-
verket, Kungliga tekniska högskolan, Malmö högskola m.fl. 
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Uppdrag, konferensmedverkan m.m. 

Uppdrag 
Anställda och personer knutna till CKS bidrar genom medverkan i skilda 
sammanhang till vidare kontakter inom och utom universitetet. För CKS 
verksamhet är därför uppdrag av olika slag av stor vikt. 

Professor Tora Friberg 
Uppdrag inom universitetet 
Proprefekt och adjungerad till institutionsstyrelsen vid Institutionen för studier 

av samhällsutveckling och kultur, ISAK. 
Ordinarie ledamot av anställningsnämnden, Filosofiska fakulteten. 
Ansvarig för nätverket FAST, forskningsprogrammet om aktörer, samhälle och 

transporter tillsammans med Jane Summerton, Tema Teknik och social 
förändring och VTI. 

Handleder doktorander. Varit huvudhandledare vid Tema Q för Ragnar 
Andersson, Mats Brusman, Micael Nilsson och Ann-Charlotte Runnvik. 
Biträdande handledare för Johan Wänström. Brusman och Nilsson avlade 
doktorsexamen under 2008. 

Opponentskap och betygsnämnder 
Opponent på Alma Perssons 60 %-seminarium, Tema Teknik och social 

förändring, 7 maj 2008. 
Ledamot i betygsnämnden för Anette Gustavsson, Könsmakt och könspolitiska 

intressen: Närvarons politik ur feministiskt perspektiv. Förvaltningshögskolan 
Göteborg, 23 april 2008. 

Ledamot i betygsnämnden för Johan Holmgren, Studies in Local Public Transport 
Demand. Linköpings universitet, 26 november 2008. 

Uppdrag utanför universitetet 
Ledamot i Programrådet för infrastruktur och effektiva transporter, Vinnova. 

Föreståndare Björn Eklund 
Ingår i programrådet för socionomutbildningen. 
Ledamot i styrgruppen för samverkan mellan Svenska kommunalarbetar-

förbundet och Linköpings universitet. 
Ingår i referensgruppen för nationellt projekt kring barn på landsbygd, 

finansierat av Allmänna arvsfonden. 
Ingår i samverkansgrupp mellan Linköpings universitet och Linköpings 

kommun. 
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Forskare Leif Jonsson 
Medverkar i HELIX-projektet på 25 %. HELIX är en så kallad VINN 

Excellens satsning, finansierad av VINNOVA, som ägnar sig åt forskning 
och utveckling vad gäller rörlighet i arbetslivet till gagn för lärande, hälsa 
och innovationer. Leif ingår i det så kallade vetenskapliga rådet i HELIX 
och leder ett projekt om chefsrörlighet. 

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

FoU-koordinator, välfärd, Marie Gustavsson  
Ordförande i FORSA Östergötland samt suppleant i FORSA Riksorganisation.  
Koordinator i Krets 1, From welfare systems to welfare societies, Nordiskt sommar-

universitet, NSU.  

Mats Brusman 
Ledamot av granskningskommitté för Ragnar Anderssons licentiatavhandling, 

Tema Kultur och samhälle 29 april 2008. 
Ledamot i VINNOVAs beredningsgrupp för kollektivtrafik, för bedömning av 

ansökningar i utlysningen ”Policyunderlag för hållbara och effektiva 
transportsystem” i VINNOVAs program ”Infrastruktur och effektiva 
transportsystem”. 

Inledningar och medverkan vid konferenser 

Björn Eklund 
10 april  Anförande i anslutning till Föreningen Sveriges Socialchefers 

konferens i Katrineholm kring ”Kunskapsbaserad socialtjänst”. 
29 maj  Anförande och medverkan i konferens kring kommunalt 

kvalitetsarbete. 
25 september Inledning i anslutning till folkhälsodag i Åtvidaberg. 
22 oktober Anförande kring CKS och forskning i Vimmerby. 
22 oktober  Anförande i anslutning till invigning av samarbetet mellan 

Linköpings universitet och Vimmerby kommun. 
6 november Seminarieledare i anslutning till konferens om tillväxt i samarbete 

mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun. 

Tora Friberg 
9–10 januari Inledning: ”Resans rum”. Transportforum, VTI Linköping. 

Medverkan med eget paper under sessionen ”Hur bör vi 
transportplanera ur ett jämställdhetsperspektiv?” 
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9 april Medverkan vid workshop inom ramen för FAST (Forskarnätverket 
aktörer, samhälle och transporter) 

14 april Inledning: ”Vägen till pensionen”. Presentation av boken 
Industriland, Arbetets museum, Norrköping.  

25 april Inledning: ”Jämställdhetsperspektiv på Spårbilar”. VINNOVA, 
Stockholm. 

20 maj Deltagare vid symposium Genusvetenskap – 30 år av förändring, Lunds 
universitet.  

5 juni Föreläsning: ”Genusperspektiv på transporter”. Arbetets museum, 
Norrköping. 

3 september Inledning: ”Var finns kvinnorna i regionplaneringen?” Seminarium 
på Norrköpings socialdemokratiska kvinnoklubb.  

14 oktober Deltagare vid seminarium Framtidens personresor – Avancerade 
transportsystem på spår och bana. Vinnova, Lindholmen Science Park 
Göteborg.  

12 november Föreläsning: ”Genusperspektiv på bebyggelse och rörelsemönster.” 
Seminarieserien Mellanrum. Stadsmuseet, Göteborg. 

13 november Föreläsning: ”Pendlingsmönster i tid och rum ur ett 
genusperspektiv”. Medverkan med paper. Konferens om 
pendlarsamhället. Arbetets museum, Norrköping. 

25 november Sessionsordförande vid SWECULTs konferens Kultursverige nu, 
Linköping.  

4 december  Deltagare konferens Framtidens persontransporter. Banverket, 
Stockholm. 

Leif Jonsson 
18 januari Föredrag om ”Förutsättningar för ledning och styrning i 

kommuner och landsting” på konferens anordnad av Länsslako 
(samarbetsorganisation mellan kommuner och landsting i 
Östergötland).  

7 februari Föredrag om ”Välfärd och styrningsideal – vad har gällt och vad 
gäller” på konferens anordnad av Äldrecentrum i Östergötland. 

20 maj  Föredrag om ”Chefskap i politiskt styrda organisationer och varför 
det blir som det blir” för kommunala chefer inom ramen för 
utbildningsprogrammet ”Ledarskap i kommuner”.  

10 oktober Föredrag om chefsrörlighet på HELIXdagen. 

Marie Gustavsson  
6–8 mars  Vintermöte för krets 1, Nordiskt sommaruniversitet, Bergen, 

Norge. Temat för vintermötet var What is welfare? Presentation av 
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Serviceinriktat förhållningssätt i en kommun, förstudie genomförd 
tillsammans med projektledaren Gunnel Östlund, ISV, Linköpings 
universitet.  

20–27 juli  Sommarsession, Nordiskt sommaruniversitet, Brandbjergs 
högskole, Vejle, Danmark. Presentation av egen forskning kring 
stöd till föräldrar med utvecklingsstörning/inlärningssvårigheter.  

Mats Brusman 
31 januari Föreläsning turismprogrammet, ISAK, Linköpings universitet. 
20 februari Deltagit i workshop C staden – en kommunikationsplattform kring 

Norrköpings framtida stadsutveckling”. Citilab/Norrköpings 
visualiseringscenter, Norrköping. 

4 mars  Föredrag för historia 2 och 3- studenter i historia vid Linköpings 
universitet. 

13 mars  Forskningsseminarium politiker, tjänstemän och andra intresserade 
i Östergötlands län. 

17 april Stadsvandring Norrköpings stadsmuseum. 
12 maj Guidning i Norrköpings industrilandskap för Banverket. 
14 maj  Föredrag Sveriges Arkitekter Östergötland 
2 oktober  Medverkan vid nätverksträff för kommunchefer och ks-

ordföranden i Östergötland. Frimurarhotellet Linköping.  
13–14 nov Föredrag vid konferensen ”Pendlarsamhället tur och retur”, 

Arbetets museum, Norrköping. 

Josefin Brüde Sundin 
10–11 mars  Presentation av projektet ”Systempåverkan för lärande, utveckling 

och tillväxt” Konferensen om vuxenutbildning i samverkan. 
Stockholm. 

Övrigt 

Kommunbesök, samtal/intervju med ledamöter i kommunstyrelsen 
14 februari   Kommunbesök Vimmerby 
18 mars  Kommunbesök Ödeshög 
19 mars  Kommunbesök Vimmerby 
5 maj  Kommunbesök Vadstena 
12 maj   Besök i kommunstyrelsens arbetsutskott Kinda kommun 
19 maj   Information till kommunstyrelsen i Motala kommun 
8 oktober   Besök av Visionsutskottet, kommunfullmäktige i Kinda 
26 november   Information till kommunstyrelsens arbetsutskott Söderköping 
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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: 
8 januari  Möte med samverkanscentrum i Finspång 
26 februari Samverkansmöte med tjänstemän i Valdemarsvik 
27 februari Samverkansmöte med tjänstemän i Mjölby 
1 april Samverkansmöte med tjänstemän i Åtvidaberg 
21 april Tjänstemannagrupp från Motala besöker CKS 
8 maj Överläggningar Samverkanscentrum Finspång 
9 maj Överläggningar chefsgrupp i Vingåkers kommun 
14 maj  Besök av kommundirektören i Norrköpings kommun 
17 juni  Besök på RegPed, Uppsala, tillsammans med SUS-gruppen  
23 juni  Överläggningar med Samverkanscentrum i Finspång 
11 september Medverkan i seminarium Forskning i kommunens tjänst, Sveriges 

kommuner och landsting, SKL, Stockholm 
16 september  Studiebesök från Region Skåne 
30 september  ”Kick off” för nya projekt 
13 november  Besök från Sveriges kommuner och landsting, SKL 

Artiklar/Intervjuer/referat i media 
Artikel av Björn Eklund och Tora Friberg, Forskning och dialog med kommuner är 

en nödvändighet. Publicerad i nättidningen Gränsbrytning. 
Intervjuer med Mats Brusman i samband med färdigställande av avhandling, 

Norrköpings tidningar 25 januari, Radio Östergötland 28 januari, Folkbladet 7 
februari, Extra Östergötland 20 februari. 

Mats Brusman medverkade i ”Kulturtipset” i lokala TV-kanalen 24nt 17 april. 
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Ekonomi 

Bokslutskommentarer 
CKS ekonomi är stabil och verksamheten väl anpassad till de ekonomiska 
förutsättningarna. Årets positiva resultat på drygt 700 000 kronor är främst 
hänförligt till att tillsättningen av anställningar dragit ut på tiden samt att 
medarbetare på skilda sätt dragit in ersättningar. Den anställning som forskare 
som avtalats mellan kommunerna och universitetet har ännu inte rekryterats. 
Rekryteringsprocessen initierades i slutet av året. 

Samtidigt skall observeras att de sex projekt som startade under 2008 
kommer att generera kostnader 2009 och 2010. Detta innebär att det egna 
kapitalet kommer att minska de närmaste åren. 2008 års resultat är inte direkt 
jämförbart med redovisningen för tidigare år på grund av ändrat 
redovisningssätt.  



 

 39

Resultat- och balansräkning 2008 
 
INTÄKTER 

Anslag universitet 2 582 535,21 
Anslag medverkande kommuner 4 856 315,23 
Kommundag 55 800,00 
Nätverk Ledarskap i kommuner, medverkande kommuner 580 589,15 
Nätverk vuxenutbildare 68 011,32 
Nätverk KS-ordföranden, medverkande kommuner 192 982,59 
Nätverk kommunchefer, medverkande kommuner 156 995,06 
Matematikutvecklare 413 511,42 
Nätverk kvalitetssamordnare, medverkande kommuner 175 000,00 
FAS-projekt, Göteborgs universitet 411 082,94 
Utbildning nämndordförande, medverkande kommuner 134 060,75 
LU-projektet, Centrum för flexibelt lärande 279 752,23 
Vinnovastöd till antologi 100 000,00 
Nätverket Individ- och familjeomsorg 14 000,00 
Regionalt nätverk för skolutveckling  130 000,00 
Fokus på specialpedagogik – forskning 123 833,60 
Kompetensutvecklingsinsatser i naturvetenskap och teknik 200 000,00 
Chefsrörlighet (Helix)  11 835,00 
CKS utdelade projekt -550 000,00  
SUMMA INTÄKTER 9 936 304,50 
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KOSTNADER 

Personalkostnader 

Löner månadsanställd personal 2 821 454,70
Löner och arvoden tillfälligt anställd personal 45 625,80
Kostnadsersättningar (skattepliktiga) 2 971,00
Traktamenten och bilersättningar 24 585,80
Sociala avgifter 1 508 570,77
Sjuk- och hälsovård 1 752,10
Personalutbildning 17 539,00
Övriga personalkostnader 1 260 026,69
Förändring semesterlöneskuld 136 465,21
Summa personalkostnader 5 818 991,07

Lokalkostnader 

Fasta lokaler 124 313,32
Summa lokalkostnader 124 313,32

Driftskostnader 

Korttidsinventarier 46 850,27
Litteratur, tidskrifter 28 683,46
Tryckning 222 643,17
Kontorsmateriel (inklusive papper) 9 127,00
Diverse varor 37 629,45
Resor, logi 252 218,81
Konsulttjänster 808 678,37
Tele, post och transporter 70 767,66
Liu- och institutionsavgifter 1 372 198,96
Övriga driftkostnader 442 291,00
Summa driftskostnader 3 291 088,15

SUMMA KOSTNADER 9 234 392,54
 
Årets resultat 701 911,96
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EGET KAPITAL 
Ingående balans 2008 1 220 053,06
Oförbrukade bidrag statliga 296 532,78
Oförbrukade avgiftsintäkter, ej statliga 658 192,83
Årets resultat 701 911,96
Summa utgående balans före periodiseringar 2 876 690,63

Periodiseringar (ej förbrukade projektmedel) -954 725,61 
Utgående balans 2008 efter periodiseringar  1 921 965,02
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Publikationer 
CKS egen publicering av arbeten sker i två serier, Rapport och Innovativa 
kommuner. De forskningsprojekt som får medel från CKS publicerar vanligen 
sina resultat i institutionernas egna rapportserier, i böcker eller i vetenskapliga 
artiklar. 

Under året har följande publiceringar skett. 

CKS serie Rapport  
Gunnel Östlund och Marie Gustavsson Holmström: Vad innebär ett 

”serviceinriktat” förhållningssätt? Pilotstudie i Linköpings kommun.  
Rapport 2008:1 

Josefin Brüde Sundin: Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett 
projekt om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.  
(Förkortad version ges ut av Centrum för flexibelt lärande).  
Rapport 2008:2 

Verksamhetsberättelse 2007.  
Rapport 2008:3. 

Mattias Legnér: Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: Norrköping, 
Baltimore och Milano.  
Rapport 2008:4 

Serien Innovativa kommuner 
Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier perioden 2007–2009. 

Innovativa kommuner 2008:1 
Mats Brusman och Anneli Persson Kuylenstierna: Uppföljning av licentiat- och 

doktorandprojekt finansierade av Centrum för kommunstrategiska studier.  
Innovativa kommuner 2008:2 

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 
cirka 1 200 exemplar. 
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Övriga publikationer 
Brusman, Mats (2008) Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer 

och lokala identiteter. Linköping studies in Arts and Science 416, Linköpings 
universitet, Linköping. 

Brusman, Mats (2008) ”Hållbar stad för alla?”, Invandrare och minoriteter 5:2008, 
p.5–9. 

Brusman, Mats, Tora Friberg och Jane Summerton (red.) (2008), Resande, 
planering, makt. Arkiv förlag, Lund. 

Friberg Tora (2008) ”Det uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett 
genusperspektiv”. I Frida Andersson, Molina Irene och Rikard Ek (red.), 
Regionalpolitikens geografier – en kritisk granskning av den regionala tillväxtens teori 
och praktik. Studentlitteratur, Lund. 

Friberg Tora (2008) ”Vägen till pensionen”. I Jan af Geijerstam (red), 
Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt. Premiss förlag. 

Friberg Tora (2008) ”Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden”. I 
Mats Brusman Friberg Tora, Jane Summerton (red.), Resande, planering, makt. 
Arkiv förlag, Lund. 

Friberg Tora (2008) Resans rum. Paper till konferensen Transportforum 2008, 9 
januari 2008. Linköping. Publicerad på VTIs hemsida, 
<http://www.vti.se/templates/Page____8346.aspx>. 

Friberg Tora (2008) Pendlingsmönster i tid och rum ur ett genusperspektiv. Publicerad 
på Arbetets museums hemsida, <http://www.arbetetsmuseum.se>. 

Jonsson Leif (2008) ”Ideas on Organizing Municipalities”. Public management 
Review, Volume 19, Issue 4 2008, pages 539-558.  

Nicklasson David (2008) Industriell ekologi som utgångspunkt för utveckling och 
marknadsföring av näringslivet i Norrköpings kommun. Utsedd till bästa 
kommunuppsats 2007/2008. Utgiven av Centrum för kommunstrategiska 
studier, CKS. 
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Bilaga – CKS egna publikationer 

Rapporter utgivna av CKS 

2008 
2008:1  Vad innebär ett ”serviceinriktat” förhållningssätt?  

Pilotstudie i Linköpings kommun  
Gunnel Östlund och Marie Gustavsson Holmström 

2008:2  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt om vuxnas 
lärande, samverkan och regional tillväxt 
Josefin Brüde Sundin 

2008:3 Verksamhetsberättelse 2007 
2008:4 Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser:  

Norrköping, Baltimore och Milano  
Mattias Legnér 

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 kollektivtrafikens plats i 
stadsplanering och stadsliv 
Mats Brusman 

2006:5 Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av kommunikationen 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 svårigheter 
Susanne Severinsson 

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

2005:4 Kommunala 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 



 

 47

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

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

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

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

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

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

Glenn Hultman och Björn Eklund 
1999:2 Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning. En förstudie 

Siw Larsson 
1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget 

TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs 
1999:4 Scenarier för handlingsberedskap och hållbar utveckling 

Abdul Khakee 

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 

2008 
2008:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier perioden 2007–

2009  
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2008:2 Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av Centrum för 
kommunstrategiska studier  
Mats Brusman och Anneli Persson Kuylenstierna 

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 
Andersson 

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 
2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete:  

Exemplet Östergötland 
Kerstin Johansson 
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2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003–2005  
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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 

Arbetsnotat utgivna av CKS 

2007 
33 Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för kommunstrategiska studier  

2006 
32 Verksamhetsberättelse 2005. Centrum för kommunstrategiska studier  

2005 
31 Verksamhetsberättelse 2004. Centrum för kommunstrategiska studier  

2004  
30 Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för kommunstrategiska studier  
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2003 
29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 

2003) 

2002 
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska studier  
26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström  
27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström  
28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället. 

Elin Wihlborg och Magnus Johansson  
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21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska studier  
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Leif Jonsson  
23 Konsten att kommunicera med medborgarna genom media 
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studievägledare om hur situationen i Östergötland ser ut. 
Siw Larsson 

17 Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under samma 
tak. 
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och  
samhällsengagemang. 
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19 Samverkan och samlokalisering av arbetsmarknadsåtgärder  
– en kartläggning och beskrivning av verksamheten vid Lärcentrum i Motala 
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Siw Larsson  
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9  Regioner och försökslän – en översikt över pågående forskning och 

kunskapsbyggande. 
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Nils-Eric Hallström  
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Maria Melin  
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1 Ett forskningssymposium. Kommuner och forskning i samverkan   
2  Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning. En studie av kommunernas 

insatser mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström  

3  Verksamhetsberättelse 1997. Centrum för kommunstrategiska studier  
4 Kultur och ekonomi. Tre studier ur ett kommunekonomiskt perspektiv. 

Teresia Berg  
5  Regional planering och regional utveckling i Östergötland. En studie av 

länsstyrelsens roll i länets utveckling mot bakgrund av 1968–1976 års 
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Hans Lönegren  

6  Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska data. 
Ulf Sandström och Olle Persson 

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

8 Frivilligcentralen i Norrköping. En utvärdering. 
Margareta Bure och Maria Melin  




