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Verksamhetsberättelse 2009 

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 reviderades 2007 och ett nytt avtal tecknades i anslut-
ning till att CKS firade sitt tioårsjubileum i september 2007. Under 2008 tillkom 
Vimmerby kommun som medlem. 

Syftet med samarbetet var enligt avtalet att 
– främja framväxten av kommunforskning av hög vetenskaplig kvalitet 
– stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunforskning 
– utveckla nya former av samverkan mellan forskning och kom-

munalt/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 utveck-

lingspolitik. 
Verksamheten leds av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod 
2009. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året: 26 mars, 
8 juni, 24–25 september, 19 oktober och den 25 november.  

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:  
 

Företrädare för kommunerna 
Ordinarie ledamöter Ersättare 
Per de Faire (m), ordförande   
Anders Eksmo (kd) Päivi Johansson (m) 
Maria Gillberg (c) Mikael Arosenius (fp) 
Mats Johansson (s) Anders Axelsson (s) 
Irene Lindén (s) Per Ström (v) 
Adjungerad ledamot Carl-Axel Centerstig (c)   
Företrädare för Linköpings universitet 
Ordinarie ledamöter Ersättare 
Kalle Bäck, professor Mats Eklund, professor  
Margaretha Grahn, kanslichef  Jan-Erik Hagberg, universitetslektor 
Bo Hellgren, professor, vice ordf. Ann-Marie Laginder, universitetslektor 
Anne-Li Lindgren, universitetslektor Josefina Syssner, fil. dr 
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CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av sam-
hällsutveckling och kultur, ISAK. Under 2009 har föreståndare för centrumet 
varit Björn Eklund. Från september månad var Kent Waltersson tillförordnad 
föreståndare. Tora Friberg, professor vid tema Kultur och samhälle, har under 
året varit vetenskaplig ledare för CKS. Under 2009 anställdes Christine Er-
landsson som administratör. Peter Åbrodd har ansvarat för ekonomiadministra-
tionen. Verksamma som forskare vid CKS har Leif Jonsson, Gissur Ó Erlings-
son och Åsa Bråmå (deltid) varit, och som FoU-koordinator Marie Gustavsson, 
Sabrina Thelander, Eva-Marie Rigné, Kent Waltersson och Mats Brusman (del-
tid).  

Vidare har Eva Lindblad och Sara Emilsson varit anställda på deltid. Pro-
jektanställda under hela eller del av året har varit Kajsa Althén, Cecilia Nord-
qvist, Susanne Urban och Ali Osman. Monica Rosander och Marianne Senne-
hed Petersson har genom särskilt avtal varit knutna till CKS. 

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. Vid tillkomsten av projekt, under projektens 
genomförande samt vid utvärderingen är det viktigt att den kunskap som ut-
vecklas är relevant för kommunerna. 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 med mera i anslutning till de projekt som finansieras av 
centrumbildningen 

– utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal expertis 
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– 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 förestån-
daren och den vetenskapliga ledaren.  

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, projekt planeras av 
forskare tillsammans med företrädare för kommuner. 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 kommuna-
la praktiken. En förutsättning är att det finns en grundläggande förståelse för de 
två världarnas skilda logiker. Detta underlättas av att CKS är en uttalad länkor-
ganisation som har till huvuduppgift att få till stånd samverkan mellan huvud-
männen.  

Professorn är anställd vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur (ISAK) och är knuten till tema Kultur och samhälle (Tema Q). I anställ-
ningen ingår ett särkilt uppdrag att fungera som vetenskaplig ledare för CKS. 

För att fullgöra anställningen som professor är det nödvändigt att hålla sig à 
jour med vad som pågår inom det egna fältet. Det kan ske på olika sätt, till ex-
empel handledning av doktorander, att fungera som opponent vid en doktors-
disputation, vara ledamot av forskningsråd och i betygsnämnder, fungera som 
sakkunnig men också att skriva rapporter och artiklar samt att upprätthålla 
nätverk med andra forskare såväl nationellt som internationellt. För CKS vid-
kommande ingår specifikt i professorns uppgift att på olika sätt verka för att 
CKS mål om att initiera och stödja kommunrelevant forskning uppfylls. En 
annan specifik uppgift är att medverka vid utarbetandet av strategiska doku-
ment för CKS långsiktiga utveckling, exempelvis Ramar för verksamheten vid CKS 
perioden 2010–2012. Stor vikt har lagts vid samverkansuppgiften, vilket bland 
annat har inneburit att föreläsa eller hålla inledningar på konferenser utanför 
universitetsmiljön. 

Som administratör vid CKS anställdes under året Christine Erlandsson. I ad-
ministratörens arbetsuppgifter ingår bland annat löpande ekonomi; fakturering 
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etcetera, distribution av nyhetsbrev och annan information, administration 
kring CKS konferenser och seminarier, hantering av förfrågningar, beställningar 
av böcker och rapporter med mera. I uppgifterna ingår också att fungera som 
sekreterare vid CKS styrelsemöten. Christine Erlandsson arbetar 10 % med 
administration på institutionsnivå (ISAK). 

Inom CKS verkar docent Leif Jonsson, fil. dr Gissur Ó. Erlingsson och 
fil. dr Åsa Bråmå som forskare. Leif Jonsson är universitetslektor och knuten till 
CKS för att bedriva forskning om kommunledningsfrågor. I anslutning till detta 
– bland annat via nätverk och utbildningsprogram – medverkar han till att möj-
ligheter för lärande erbjuds personer i kommunledande funktioner. Jonsson 
leder CKS båda nätverk för östgötaregionens kommunstyrelseordförande re-
spektive kommunchefer (från och med 2010 tillsammans med Sabrina Thelan-
der). Förutom detta är han knuten till HELIX – ett nationellt så kallat Excel-
lence Center inom arbetslivsforskning baserat på ett partnerskap mellan Lin- 
köpings universitet, VINNOVA och ett tjugotal parter från näringsliv, organi-
sationer och offentlig verksamhet. Inom HELIX leder han ett projekt som 
handlar om chefsrörlighet. Gissur Erlingsson är forskarassistent inom området 
lokal politik. Åsa Bråmå har en postdok-anställning. Hennes forskning kring 
boende och urban utveckling finansieras med forskningsanslag från Uppsala 
universitet där hon också är knuten till Institutet för bostads- och urbanforsk-
ning. 

FoU-koordinatorerna vid CKS har i uppdrag att identifiera kunskapsbehov i 
kommunerna genom kontakter med medlemskommunerna och finna möjliga 
kopplingar till forskning. Vidare ingår i deras arbete att arrangera seminarier 
och konferenser, likaså att stödja och utveckla nätverk mellan forskare, politiker 
och tjänstemän samt att bedriva egen forskning. FoU-koordinator inom väl-
färdsområdet är fil. dr Marie Gustavsson. I rollen ingår att hålla sig informerad 
om aktuell välfärdsforskning vad gäller kommunerna, såväl i Sverige som i de 
övriga nordiska länderna, upprätthålla kontakter med FoU-miljöer på välfärds-
området samt att utveckla kontakter med aktuella organisationer på nationell 
och nordisk nivå, till exempel forskningsinstitutioner. FoU-koordinator för 
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är fil. dr Eva-Marie Rigné, som under 
hösten återträdde i tjänst efter en tjänstledighet. Fil. dr Sabrina Thelander arbe-
tade fram till oktober med RUC och arbetar därutöver med utveckling av verk-
samheter med fokus på kommunledningars lärande. Fil. dr Mats Brusman är 
FoU-koordinator på 50 % för området fysisk planering och infrastruktur. Han 
är knuten till tema Kultur och samhälle som forskarassistent. FoU-koordinator 
med övergripande arbetsuppgifter är sedan januari 2009 fil. dr Kent Waltersson. 
Från september månad är Waltersson tillförordnad föreståndare. 



 

9 
 

Ramar för verksamheten 2007–2009,  
samt framtagande av ramar 2010–2012 

Det strategiskt viktigaste arbetet för styrelsen och kansliet under året har varit 
att verkställa den planering som en utökad finansiering medgivit. Planeringen 
har utgått från det av styrelsen under 2007 fastställda ramdokumentet, för ut-
veckling av verksamheten under perioden 2007–2009. I detta dokument slås 
CKS ambition att vara en ”kommunernas akademi” fast och målen för verk-
samheten 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 lokalsam-
hällets sårbarhet. 

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

1. 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.  

2. 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. Fysisk infrastruktur, kommunikationer, är ett viktigt 
medel för att få den utveckling till stånd som kommunerna önskar. Dessa är 
framträdande faktorer inom området vilka kräver mer djupgående kunskap. 

3. Lokalsamhällets sårbarhet 

På olika sätt framträder i dag bilden av hot i samhället. Hoten finns på olika 
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plan och i olika dimensioner. Ett är trygghetsaspekten, till exempel risken att bli 
överfallen, ökning av kriminellt belastade personer, polisens bristande möjlighe-
ter att utgöra ett skydd för medborgarna och ett alltför långt avstånd till när-
maste sjukhus. Ett annat hot är svårigheten att överblicka vart samhället är på 
väg vad gäller till exempel klimat, energisystem och andra miljörelaterade frå-
gor. Detta har effekter på det utvecklingsarbete kommunerna genomför och 
utgör ett fält där det behövs kunskap som kan nyttiggöras i kommunernas ut-
vecklingsarbete.  
 
Under 2009 har den nytillträdda styrelsen arbetat med att ta fram nya ramar för 
perioden 2010–2012 och vid styrelseöverläggningen i Vadstena 24–25 septem-
ber utmejslades huvuddragen. I november månad beslutade styrelsen om ett 
nytt ramdokument, som till stora delar bygger vidare på tidigare verksamhetsin-
riktning. 

Strategiska insatser 

År 2005 presenterades en idéskiss kring CKS långsiktiga utveckling, ”Från regi-
onalt till nationellt Centrum för kommunstrategiska studier – en idédiskussion”. 
Styrelsen beslutade hösten detta år att kansliet skulle driva utvecklingsarbetet 
vidare samt att resultatet skulle beaktas i programmet för kommande program-
period. 

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 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 kommunstyrelseordfö-
rande 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. 
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Som ett steg i utvecklingsprocessen genomförde styrelsen ett lunch-till-
lunch-möte i Vadstena den 18–19 oktober 2006 där den inslagna vägen bekräf-
tades. Här ägnades också särskild uppmärksamhet kring de vetenskapliga frå-
gorna och hur CKS legitimitet i forskarsamhället kan upprätthållas. Styrelsens 
uttalade ambition är att utveckla forskningsansatserna och att se till att forsk-
ningen 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 an-
slutning till att beslut om verksamhetens utökning togs.  

Mot denna bakgrund har tre anställningar inrättats. Dels en fyraårig forskar-
assistent i lokal politik, dels två FoU-koordinatorer. Fil. dr Gissur Erlingsson 
tillträdde anställningen som forskarassistent vid årsskiftet 2008/2009. Samtidigt 
tillträdde fil. dr Kent Waltersson en anställning som FoU-koordinator med över-
gripande arbetsuppgifter och under våren 2008 anställdes fil. dr Marie Gustavs-
son som FoU-koordinator inom välfärdsområdet. 

Ambitionen att vidga antalet medlemmar i CKS till att omfatta fler än öst-
götakommunerna har rönt framgång genom att Vimmerby kommun anslutit 
sig. Under 2009 har den nya styrelsen ägnat mycket kraft åt att utarbeta ett nytt 
ramdokument för verksamheten perioden 2010–2012. 

Ett centralt inslag i ramdokumentet är att CKS ska få ett nationellt erkän-
nande. Detta har bland annat lett till ett flertal kontakter med Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL). En anställning som FoU-koordinator har dessut-
om givits en profil som syftar till ökad samverkan nationellt. 

Under 2008–2009 har ett nytt fält öppnats, fysisk planering och infrastruk-
tur, genom att fil. dr Mats Brusman anlitats som expert, och under 2009 an-
ställts som FoU-koordinator på deltid. Uppdraget består i att utveckla CKS 
verksamhet på området. 

Projekt 

CKS arbetar interaktivt med många institutioner och människor i olika verk-
samhetsformer. Det kan vara svårt att göra en tydlig distinktion mellan olika 
typer av verksamheter; ett projekt kan bestå av nätverksarbete medan ett nät-
verksarbete kan bedrivas som ett antal små projekt. I detta avsnitt presenteras 
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projekt som CKS är involverat i, antingen som finansiär eller genom medverkan 
av CKS medarbetare. Interaktivt arbete av mer långsiktig nätverkskaraktär re-
dovisas under rubriken Nätverk längre fram. 

Projekt – finansierade av CKS 

Kommunforskning för framtiden – Tio projekt kring lokalsamhället 
Under hösten 2007 inbjöds forskningsmiljöer inom Linköpings universitet att 
presentera idéskisser kring forskningsprojekt av intresse för medlemskommu-
nerna. Rubrikerna i utlysningen var de tre ovanstående prioriterade områden 
(lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokal sårbarhet). Totalt inkom 
tjugotvå idéskisser och efter beredning beslutade styrelsen att gå in i samarbete 
kring sex av dessa projekt. Arbetet i projekten påbörjades under hösten 2008. 
Under 2009 gjordes en ny utlysning av forskningsmedel vilket ledde till beslut 
om finansiering av ytterligare fyra forskningsprojekt. 

Klimatförändringar: sårbarhet och anpassningsförmåga i Östergötland 
Projektledare: Sofie Storbjörk.  
Projektmedarbetare: Mattias Hjerpe, Madelaine Johansson, Louise Simonsson. Fors-
karna 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 2009 har 
en kartläggning genomförts, baserad på intervjuer med lokala nyckelaktörer från 
samtliga tretton kommuner i Östergötland. Kartläggningen (CKS Rapport 
2009:4) ger en bild av risker, sårbarhet och pågående anpassning inför samtida 
klimatvariationer och kommande klimatförändringar. 

Projektets forskare var med i planeringen och genomförandet av CKS 
kommundag den 29 oktober. Utöver presentation av kartläggningsresultat ar-
rangerades deltagarorienterade workshopmöten kring såväl risker och sårbarhet 
som villkor för klimatanpassning. Forskningsresultat har presenterats i artiklar i 
lokala tidningar, Dagens samhälle samt Sveriges Radio Östergötland och Östnytt.  

Sofie Storbjörk medverkar också i antologin Samtal pågår … från forskare till 
politiker och tjänstemän i kommuner (CKS Rapport 2010:1), med bidraget ”Att tän-
ka efter före? Om klimatanpassningens kommunala utmaningar”. 

Under våren 2010 genomförs bland annat fördjupade studier av kommun-
politikernas roll, ansvar och handlingsutrymme samt intressekonflikter och prio-
riteringar i arbetet med risker, sårbarhet och anpassning i ett framtida klimat. 
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Förändrade livs- och boendemönster bland äldre 
Projektledare: Jan-Erik Hagberg 
Projektmedarbetare: Marianne Abramsson och Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 
Forskarna är knutna till Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, 
NISAL, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV. Forskarna ingår också i 
Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.  

Syftet med projektet Förändrade livs- och boendemönster bland äldre är att studera 
äldre människor och deras livsvillkor på landsbygden. Studien är en fortsättning 
på en vid NISAL redan genomförd studie, Staden och de äldres boende. Inom den-
na har en intervjustudie genomförts med personer i åldern 55–74 år som bor i 
stadsdelen Ljura i Norrköping. Denna intervjustudie har gett kunskap om de 
äldres boende i en urban miljö, men behovet av mer kunskap om hur äldre 
agerar och hur de ser på sitt boende är stort, framför allt i andra kontexter än 
den urbana och i andra boendeformer än i hyresboende som i Ljura.  

Den övervägande majoriteten av forskningen om äldre människor och de-
ras livsvillkor produceras med empiriskt material från tätorter och städer. Kun-
skapsutvecklingen om livet på landsbygden har därmed kommit att hamna i 
skymundan. Det urbana fungerar normerande och livet på landsbygden uppfat-
tas ofta i termer av vad som saknas i förhållande till livet i staden. 

Den aktuella studien genomförs därför i en rural miljö, Ydre kommun i 
Södra Östergötland. Informanterna är även i denna studie personer mellan 55 
och 75 år. Det empiriska materialet insamlas genom intervjuer i kombination 
med en postenkät till ett urval av personer som är bosatta i Ydre. 

Projektet Förändrade livs- och boendemönster bland äldre har samordnats med ett 
annat projekt vid Nisal, nämligen Ogifta äldre män på landsbygden, som handlar om 
hur livet för ensamstående äldre män på landsbygden gestaltar sig. Projektledare 
är Jan-Erik Hagberg och medarbetare är Magnus Nilsson. Projekten genomförs 
parallellt i Ydre och bedrivs i nära kontakt med Ydres kommunledning. 

Projektet beräknas sträcka sig till september 2010. Intervjuer och analys 
genomförs under årets första månader. Därefter sker en sammanfattande analys 
av enkätstudien och intervjuerna och en sammanställning av materialet. Resul-
taten presenteras i form av en rapport och i vetenskapliga artiklar. 

Forskarna i projektgruppen medverkar också i antologin Samtal pågår … från 
forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS Rapport 2010:1). Bidraget 
heter ”Politik för det goda åldrandet: Boendets variationer för äldre och gamla”. 
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Den regionala och lokala kulturekonomins  
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 
Projektledare: Erling Bjurström 
Projektmedarbetare: Peter Aronsson och Martin Fredriksson 
Forskarna är verksamma vid tema Kultur och samhälle (Tema Q), Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). 

Projektet studerar de kulturella och ekonomiska förutsättningarna och villkoren 
för kulturproduktion på regional och lokal nivå. Med utgångspunkt i tre fallstu-
dier ringar projektet in och analyserar förutsättningarna och villkoren för kul-
turentreprenörer att verka regionalt och lokalt, samt ger en bild av vilka driv-
krafter som ligger bakom engagemanget i olika typer av kulturproduktion, kul-
turverksamheter och kulturprojekt. Projektet startade 2008 med en inventering 
av olika typer av regionala och lokala kulturverksamheter, kulturprojekt och 
kulturföretag, vilken resulterade i en bestämning av vilka fallstudier som skulle 
ingå i projektet. Fallstudierna påbörjades 2009 med inriktning mot etableringen 
av nya museiverksamheter, medierad kultur, kreativa företag och turism, samt 
dessa verksamheters kopplingar till den institutionaliserade kultursektorn. I och 
med utgången av 2009 övertogs de tidigare projektmedarbetarna Johan Fornäs 
och Andreas Nybloms roller i projektet av Erling Bjurström respektive Martin 
Fredriksson. En första rapport från projektet med redovisningar från en av de 
påbörjade fallstudierna sammanställdes under 2009 och publiceras under 2010 i 
CKS-antologin Samtal pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner 
(CKS rapport 2010:1) i form av artikeln ”Kulturekonomi – framtidens lokala 
tillväxtmotor?” av Erling Bjurström och Andreas Nyblom. 

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

Projektet Kommuner som organiserande sammanhang har slutförts under 2009. Pro-
jektet har syftat till att skapa gemensam förståelse för de perspektiv som med-
verkande forskare har på organisering i kommuner. Detta har skett genom att 
forskarna i samverkan analyserat sin tidigare företagsekonomiska, informatik- 
och statsvetenskapliga forskning om kommunala praktiker i gränssnittet mellan 
offentliga myndigheter och omgivande samhälle. De har genom detta arbete 
utvecklat perspektivövergripande teorier och begrepp med relevans för kom-
munstrategiska praktiker. Inom ramen för projektet har två gemensamma 
forskningsansökningar kring temat tillit och ansvarsutkrävande skrivits. Ett 
projektinternat med fokus på gemensamt analysarbete genomfördes under  
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våren 2009, vilket resulterade i ett konferensbidrag till The 5th Workshop on Trust 
within and between Organizations samt ett bidrag till CKS-antologin Samtal pågår … 
från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS rapport 2010:1). Vidare 
har fyra disciplinöverskridande seminarier genomförts, där en av forskarna 
besökt något av de andra ämnenas ordinarie forskningsseminarier för att disku-
tera tillämpade perspektiv och teorier. Därtill har projektet återkopplats till 
nätverket för kommunchefer samt i flera möten med kommunala praktiker. 

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 bland annat undersöka 
kommunernas behov och tidigare erfarenheter av ledningssystem. Kopplat till 
arbetet med hållbarhetsstyrning ska projektet också undersöka hur kommuner-
na samarbetar med näringslivet. Sara Emilsson har varit föräldraledig under 
större delen av 2009 och projektet har därför gått på sparlåga under året. 2009 
slutfördes en delstudie kring några svenska kommuners styrning och organise-
ring kring hållbar utveckling. Resultaten av den studien har varit viktig för det 
nationella arbetet med att utveckla en nationell standard för kommuner och 
landsting för hållbarhetsstyrning, i vilket Sara är delaktig. Under sommaren 
2009 skrev Sara och Olof ett bidrag till CKS antologi Samtal pågår … från forska-
re till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS Rapport 2010:1)som handlar om 
kommunens roll för hållbar utveckling. Sara presenterade resultat från forsk-
ningen vid en regional kommunkonferens i Uddevalla i november och Olof 
deltog i en kommunchefsträff i Vimmerby där han gjorde en presentation kring 
kommunens roll i hållbar utveckling. Projektet har även publicerat en artikel om 
tre svenska kommuners arbete med att utveckla sina miljöledningssystem till 
hållbarhetsledningssystem i Journal of Local Environment.  

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 
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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 olika hushåll använder för 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 kunskap som kan användas i den 
lokala planeringen. Under våren 2009 genomfördes två fokusgruppsintervjuer i 
Vadstena. Intervjumaterialet låg till grund för ett bidrag i CKS antologi Samtal 
pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS Rapport 2010:1). 
Under hösten 2009 har ytterligare två fokusgruppsintervjuer genomförts i 
Norrköping. Förberedelser har också gjorts för två fokusgruppsintervjuer i 
Åtvidaberg våren 2010.  

Familjer i socialtjänsten: Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om barn, 
ungdomar och deras föräldrar i Östergötland  
Projektmedarbetare: Bo Davidsson och Margareta Bredmar 
Forskarna är knutna till Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Hur ser situationen ut för familjer där barn och ungdomar behöver stöd av 
sociala myndigheter? Vilka levnadsvillkor lever de under och vilka erfarenheter 
har familjerna av det stöd de får av socialtjänsten? I hopp om att få veta detta 
sjösätts ett omfattande projekt i flera kommuner i Östergötland. Projektet löper 
under två år med start 2010-01-01och genomförs i form av ett samarbete mel-
lan FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete, CKS och forskare från 
Nordlandsforskning i Norge.  

Projektet är ett systerprojekt till det norska nationella projektet ”Det nye 
Barnevernet” där Nordlandsforskning (ett statligt finansierat institut med kopp-
ling till Bodö universitet) sedan 2005 arbetar för att öka kunskapen om de barn 
och familjer som kommer i kontakt med myndigheten Barnevernet.  

I det östgötska projektet deltar kommunerna Linköping, Mjölby, Motala, 
Kinda, Ydre och Åtvidaberg. Utöver två forskare från Linköpings universitet 
kommer ett antal socialarbetare i kommunerna att bli medforskare i projektet. 
De ska under våren 2010 intervjua cirka 200 familjer som har kontakt med de 
sociala myndigheterna.  

Målet är att öka kunskapen om familjerna och deras livsvillkor samt att re-
sultaten i förlängningen ska kunna leda till förbättringar i verksamheten. I pro-
jektet intervjuas först ett slumpvis urval av familjer och i ett senare skede för-
djupas studien med fokus på ett de familjer som har svårare livsvillkor. 
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Kultexturism – nätverk för lokal utveckling 
Projektmedarbetare: Johanna Nählinder, Kajsa Ellegård, Ulla-Karin Hellsten, Maria 
Silfverhielm, Elin Wihlborg 
Forskarna är knutna till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institu-
tionen för kultur och kommunikation samt Institutionen för tema.  

Hantverksbaserade mikroföretagare är inte bara kulturarbetare, de är också 
näringsidkare som verkar under speciella omständigheter. En gemensam ut- 
maning för många av dem är att diversifiera verksamheten så att den utöver 
textilproduktion även kan attrahera och möta besökare och därmed även bli del 
av besöksindustrin. Nya fenomen, såsom konstrundor fungerar som viktiga 
fora för att kunna attrahera kunder. Detta innebär nya möjligheter för hant-
verksföretagen men kräver också andra kompetenser och resurser. Från kom-
munstrategiskt perspektiv aktualiseras frågan hur man kan få dessa företag att 
överleva och vidga sin verksamhet. Projektet Kultexturism ska ge förutsättning-
ar för ett nätverk med mikroföretagare från Ödeshög, Vadstena, Linköping och 
Norrköping, kommunföreträdare från samma kommuner samt textilforskare 
och innovationsforskare att verka kring frågor om textil kunskap och utveckling 
av besöksnäringen. Nätverket blir en mötespunkt, kunskapsspridare och arena 
för hjälp och stöd mellan aktörerna där forskarna fungerar som intermediärer 
mellan universitet, kommun och näringsliv. I mötet mellan de olika aktörerna 
skapas och analyseras förutsättningar för bedrivande av en typ av näringslivs-
verksamhet som sällan värderas på sina egna villkor: den textila hantverksbase-
rade industrin och dess förutsättningar. 

Projektet Kultexturism stödjer nätverket med samma namn och bedriver 
forskning i anslutning till nätverkets aktiviteter kring (1) de textilteoretiska för-
utsättningarna att bedriva långsiktigt textil näringsverksamhet i Östergötland 
samt, (2) de hantverksbaserade textilföretagens affärsinnovering och kommu-
nens roll i att främja innovativitet och kunskapsspridning i lokalsamhället. 
Denna forskning kan i förlängningen komma att stödja även andra kommuners 
arbete med hantverksbaserade textilföretag. 

Folkhälsa, välfärd och delaktighet i lokalsamhället  
Projektmedarbetare: Tomas Faresjö och Hans Nilsson  
Forskarna är knutna till Institutionen för medicin och hälsa samt Institutionen för  
studier av samhällsutveckling och kultur 

Projektet avser att i detalj analysera hur dagens hälsoproblem distribueras i tre 
delvis olika urbana miljöer, kommunerna Linköping, Norrköping och Motala.  

Under tre år har ett tvärvetenskapligt forskarnätverk, Twincities Research 
Group, verkat vid Linköpings universitet med ett tjugotal medverkande forskare. 
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Idag finns stora mängder data som speglar folkhälsan i regionen, även på stads-
delsnivå. Inom de flesta områden som undersökts finns betydande hälsoskillna-
der mellan de tre stora östgötska städerna Linköping, Norrköping och Motala. 
Flera av dessa är allvarliga och förenade med stora kostnader för såväl individer 
som samhället.  

Att ekonomisk utveckling påverkar människors hälsa har också länge varit 
känt. I en lågkonjunktur ökar sannolikt folkhälsoskillnaderna och hårdast drab-
bas de individer som har svårt att påverka sina livsbetingelser. Det kan gälla 
sådant som inflytande i arbetet och arbetslöshet. Det kan även handla om att 
hantera stress och allvarliga livshändelser eller att upprätthålla goda hälsobete-
enden, förhållanden som i hög grad är relaterade till den sociala miljön och det 
lokalsamhället. Kunskapen om hälsan i lokalsamhället och dess följder är ännu 
alltför grund. 

Forskargruppen kommer att medverka i ett arbete tillsammans med t.ex. 
Landstinget, kommunerna, Östsam, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, religiösa 
organisationer, idrottsrörelsen, näringslivet och andra aktörer i civilsamhället 
för att göra hälsofrämjande prioriteringar utifrån kunskap om folkhälsan. 

Blickar kommer också att kastas bakåt för att se om de hälsoskillnader vi 
har idag funnits med sedan länge. Projektet kommer också att studera föränd-
ringar i olika befolkningsgrupper. 

Övergång till högre studier och arbetslivet  
– personer med neuropsykiatriska diagnoser – delaktighet och lärande  
Projektmedarbetare: Anette Kjellberg och Kristina Hellberg 
Forskarna är knutna till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier samt Institutio-
nen för beteendevetenskap och lärande 

En av välfärdsamhällets utmaningar är att skapa möjligheter för personer neu-
ropsykiatriska diagnoserna, att som andra medborgare vara delaktiga i högre 
utbildning och arbetsliv. Det övergripande syftet med studien är att få en för-
djupad förståelse av den betydelse övergången från gymnasiet till högre studier 
och/eller arbetslivet har som kritiska händelser i individers liv, med särskilt 
avseende på delaktighet och marginalisering. Vilka faktorer stödjer respektive 
hindrar individen i denna övergång? Vilket stöd har individerna fått i ungdoms-
skolan? Vilken betydelse har stödet för fortsatta studier eller att etablera sig i 
arbetslivet? 

De neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya diagnoser som under 1990- 
talet började användas för att förklara personers svårigheter i skolan samt i 
arbetsliv (Skolverket, 2008). I skolan kan en diagnos innebära en ”biljett” till att 
få tillgång till särskild undervisning (Börjesson och Palmblad, 2003; Hellberg, 
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2007) men inte sällan innebär en diagnos inte någon förändring alls i skolans 
bemötande av den enskilda eleven som får en diagnos. Det finns ingen tillgäng-
lig statistik över antalet personer som har neuropsykiatrisk diagnos men antalet 
elever i skolan med diagnoser inom området har ökat markant under den sista 
tioårsperioden (Skolverket, 2008). De personer som någon gång under sin skol-
tid fått en neuropsykiatrisk diagnos är nu på väg ut i arbetslivet. Det gör det 
intressant att rikta fokus mot individernas övergång till högre studier och ar-
betsliv. 

Projektet innefattar samverkan mellan forskarna vid Linköpings universitet 
och representanter för Norrköping respektive Linköpings kommun. 

Övriga projekt med CKS-finansiering 

Socialtjänstens öppenvård för ungdomar 
Projektansvarig: Helena Klöfver, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. 
Projektmedarbetare: Anna Morvall och Christian Ståhl 

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 
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 2010. 

Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk:  
Kommuner, näringsliv och näringspolitik i Östergötland 
Projektledare: Geoffrey Gooch och Bo Persson, Avdelningen för statsvetenskap vid 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.  

Syftet med detta projekt är att analysera den lokala näringspolitiken i samspelet 
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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 2007. Uppsat-
sen bygger på en enkätundersökning där frågor besvarats av näringslivssekrete-
rare i över 40 kommuner i Sörmlands, Västmanlands, Örebro och Östergöt-
lands län. På grund av tjänstledighet är slutrapporteringen av projektet uppskju-
ten. En första delavrapportering av projektet har skett genom en presentation 
av ett utkast till forskningsrapport på ett CKS-seminarium i november 2009. En 
slutgiltig och reviderad rapport kommer under första halvåret 2010. 

Samhällsutveckling, upplevelseindustri och kulturarv 
– Vimmerby och Astrid Lindgren 
Projektledare: Leif Jonsson 

Projektet initierades under 2007 och huvudfinansieras 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. Under 2008 
genomfördes studier av hur Astrid Lindgrens Värld och andra kulturarvsprägla-
de miljöer i Vimmerby har utvecklats de senaste 25 åren. Fokusgruppsamtal 
hölls med politiker, kommunala chefer, näringslivsföreträdare, ungdomar och 
andra grupper av människor i Vimmerby. Med hjälp av vad som här har fram-
kommit har arbetet under 2009 handlat om att utforma texter till en antologi. I 
antologin kommer det att finnas tolv kapitel författade av elva personer repre-
senterande skilda discipliner och perspektiv. Antologin publiceras under första 
halvåret 2010 med titeln Astrid Lindgrens Världar i Vimmerby – Om utveckling av 
lokalsamhälle, kulturarv och upplevelseindustri (Nordic Academic Press).  

Ett nationellt kommunforskningsprogram – om orsaker till och effekter av 
kommunalekonomiska bedömningar och strategier vid ekonomisk förändring 
Projektledare: Leif Jonsson 

Fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut har under hösten 2009 
tagit initiativ till och tillsammans utarbetat ett forskningsprogram rörande studi-
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er av orsaker och effekter av kommunalekonomiska bedömningar och strategi-
er vid ekonomisk förändring. Det är Centrum för kommunstrategiska studier 
(CKS) vid Linköpings universitet, Forskarskolan för offentlig verksamhet 
(FOVU) vid Örebro universitet, Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid 
Stockholms universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs 
universitet samt Rådet för kommunalekonomisk forskning och utveckling 
(KEFU) vid Lunds universitet. 

Ett tiotal projekt kommer att bedrivas inom ramen för programmet som är 
tänkt att pågå under åren 2010–2012. Den övergripande fråga som kommer att 
behandlas i programmet är hur kommuner med väsentligt förändrade förutsätt-
ningar klarar sig ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Avsikten med program-
met är att utveckla kunskap om hur kommuner agerar när extraordinära förut-
sättningar uppkommer. 

Under 2009 har programmet formulerats. Kommuner har inbjudits att 
medverka (cirka åtta av de kommuner som CKS har kontakt med har anmält 
intresse). Tanken är att såväl de fem forskningsmiljöerna som medverkande 
kommuner ska samverka nära med varandra så att erfarenhets- och kunskaps-
utbyte samt därmed lärande kan ske under projektens gång. 

Finansieringen av programmet sker bland annat genom stöd från medver-
kande kommuner och från CKS. 

Re-reading time-geography in a gender perspective 
Projektet är ett samarbete mellan Tora Friberg Tema Q/CKS, Annika Sandén 
Tema Q/Historia, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 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 att skapa nya begrepp, nya typer av analyser och en fördjupad förståelse, 
bland annat inom forskningsområdena vardagens organisation samt förflytt-
ningsmönster/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 universi-
tet), 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. 

Friberg, Scholten och Sandén har under 2009 deltagit i konferensen Kul-
tur~Natur den 15–17 juni med ett paper, Re-reading time-geography, Genus och speg-
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lingar av makt i tidrummet, som finns publicerat av Linköping University Electro-
nic Press. Ett paper presenterades vid konferensen 4th International Conference on 
Women´s Issues in Transportation, Arnold and Mabel Beckman Conference Center 
of the National Academies, Irvine California. 27–29 oktober. Paper: Friberg, 
Sandén och Scholten: Re-reading time geography from a feminist perspective. Gendered 
mobility. 

Projekt – med annan finansiering 

Hållbara Framtidsbilder för kvinnor och män 
Projektledare: Mattias Höjer (15 %), Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Stockholm. 
Medarbetare: Ulrika Gunnarsson (100 %), KTH, och Tora Friberg (15 %).  

Projektet startade 2006, är förlagt till KTH och finansieras av Vinnova. Projek-
tets syfte är att analysera hållbara framtidsbilder ur ett köns/genusperspektiv, 
dra lärdomar av svårigheterna och att utveckla metoder att analysera effekter 
för kvinnor och män av olika regionala utvecklingar. Vilka könsstrukturer ska-
par och upprätthåller framtidsbilderna? Finns könsperspektivet med i framtids-
bilder som behandlar långsiktiga miljöproblem? Granskningen av framtidsbilder 
är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inkludera kön i analyser av fram-
tider. Projektet kommer att avslutas under 2010. 

Kommunen som aktör i utbildningssystemet 
Projektledare: Sabrina Thelander, CKS 
Projektet finansieras med 300 000 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Kommunen har stor betydelse för hur utbildning och skola utvecklas i Sverige. 
De har ansvar för att nationella beslut och riktlinjer verkställs, samtidigt som 
det finns utrymme för ett kommunalt inflytande och självstyre. I en komplex 
process är stat och kommun, region och kommun, politik och profession rela-
terade till varandra. Olika aktörer, med delvis olika intressen, kompetenser och 
erfarenheter måste samverka och agera – under föränderliga villkor. Det är av 
stor betydelse för politiker och tjänstemän i kommunerna att veta mer om hur 
detta går till, och med vilka konsekvenser. 

Detta projekt bidrar till en sådan kunskap genom att kartlägga befintlig 
forskning inom området. I detta projekt vill CKS identifiera samhällsvetenskap-
lig och beteendevetenskaplig forskning som fokuserar utbildningssystemet och 
kommunens roll och uppdrag i detsamma. Av intresse är bland annat perspek-
tiv som ökar förståelsen av hur politik, organisation, regelverk och sociala rela-
tioner samverkar, och av vilken betydelse det har i den kommunala vardagen. 
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Syftet med projektet är att tillhandahålla underlag med vars hjälp kommuner 
kan reflektera kring och bli mer medvetna om hur man kan, och vill, förhålla 
sig till den egna rollen som part i utbildningssystemet. Förhoppningen är också 
att detta projekt ska kunna leda till nya och kommunrelevanta forskningsfrågor. 

Utvärdering av projektet TÄNK OM  
Projektledare: Susanne Urban, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Projektet i sin helhet finansieras med 18 miljoner genom ESF (Europeiska socialfon-
den) och omfattar både Linköpings och Norrköpings kommun, där den sistnämnda står 
som projektägare.  

Projektet heter TÄNK OM, vilket står för Trygghet, Ändrade förutsättningar, 
Näringsliv, Kunskap, Områdesutveckling och syftar till stadsdelsutveckling i 
Skäggetorp och Ryd i Linköping, samt Klockaretorpet och Navestad/Ring-
dansen i Norrköping. Projektet vänder sig till ca 300 deltagare: långtidsarbetslö-
sa, långtidssjukskrivna, personer med sjuk- och aktivitetsersättning, samt perso-
ner med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning för flyktingar. Målet 
är att bidra till att dessa får ett ökat inflytande över sin egen livssituation (egen-
makt) och möjlighet att försörja sig själva.  

CKS är ansvarig för utvärderingen av projektet. För detta har Susanne Ur-
ban, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, kontrakterats. Huvudin-
riktningen i utvärderingen är att följa processerna i det arbete som genomförs i 
TÄNK OM och analysera hur dessa bidrar till att påverka bostadsområdena 
och dess invånares möjligheter på arbetsmarknaden. Utvärderingen ska utföras i 
nära återkoppling och dialog för att fungera som ett utvecklings- och kvalitets-
verktyg under projekttiden  

CKS avrapporterar återkommande utvärderingsresultat till styrgruppen för 
projektet samt avlämnar årligen en lägesrapport. En slutrapport avlämnas senast 
2011-09-01. Utvärderaren, Susanne Urban, står för innehållet i ett avslutande 
utvärderingsseminarium under våren 2011. 

Samverkande föräldrastöd 
Under våren 2009 lanserade regeringen en nationell satsning på föräldrastöd. 
Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under två 
år till kommuner och högskolor/universitet som i samverkan ansökte om stöd 
att utveckla samt beforska generellt riktade föräldrastödsinsatser. Under året 
arbetades fram en ansökan där Linköpings kommun blev huvudsökande till-
sammans med Linköpings universitet. Tema Barn är den huvudsakliga forsk-
ningsmiljön som i samverkan med CKS kommer att bistå med kunskaps-, pro-
cess- och forskningsstöd till det nätverk för föräldrastöd som bildar stommen i 
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projektet. En ambition i projektet är att samla forskare med intresse för områ-
det över institutions och fakultetsgränser. Som samarbetspartners i projektet 
finns flera östgöta kommuner, landstinget samt ideella organisationer. Ansökan 
beviljades i slutet av 2009 med ca 6,9 miljoner för att påbörjas i januari 2010. 
Kontaktperson för CKS är Marie Gustavsson. 

Den etniska segmenteringens mekanismer – exemplet bostadsmarknaden 
Projektansvarig: Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala 
universitet.  
Projektmedarbetare: Åsa Bråmå, CKS och Irene Molina, Institutet för bostads- och 
urbanforskning, Uppsala universitet. Projektet finansieras av FAS. 

Det är sedan länge känt att personer med utländsk bakgrund är starkt underre-
presenterade i egnahem och överrepresenterade i hyresrätt, särskilt i de allmän-
nyttiga bostadsbolagens bestånd. Projektet syftar till att särskilt undersöka de 
institutionella systemens och aktörernas roll för vidmakthållandet av den påtag-
liga etniska delning som råder på bostadsmarknaden. 

Projektet befinner sig i sin slutfas och det arbete som återstår handlar 
främst om att sammanställa och tolka information från en enkätundersökning 
rörande boendes erfarenheter av bostadsmarknadens institutioner och aktörer, 
samt slutrapporteringen av projektet i form av en bok. 

Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter 
Projektansvarig: Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala 
universitet. 
Projektmedarbetare: Åsa Bråmå, CKS, samt Lena Magnusson-Turner, Emma Holm-
qvist och Zara Bergsten, alla vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala 
universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. 

Detta projekt tar sin utgångspunkt i den politiska ambitionen att bygga blanda-
de bostadsområden för att åstadkomma blandad befolkning och motverka bo-
endesegregation. Syftet är att bidra till ett förbättrat kunskapsläge för framtida 
planering när det gäller 1) i vilka geografiska kontexter planering för social 
blandning är viktigast och har störst potential att lyckas, samt 2) vilka bland-
ningsstrategier som fungerar bäst i olika geografisk kontexter när det gäller att 
få till stånd en socialt blandad befolkning. Arbetet omfattar dels översiktliga 
registerbaserade analyser av sambandet mellan bostadsstock och befolknings-
sammansättning på bostadsområdesnivå, dels mer djupgående fallstudier av ett 
urval bostadsområden där registerdata kombineras med dokumentstudier, in-
tervjuer och enkäter. 
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Regionförstoring i ett genusperspektiv 
Projektledare: Tora Friberg 
Projektet finansierades 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. Antalet lokala arbetsmarknader har således minskat  

Det övergripande syftet med denna studie har varit att utifrån ett genusper-
spektiv 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 sam-
hälle i hög grad bärs upp av kvinnor. 

Projektet är formellt avrapporterat till Vinnova. Se Tora Friberg, ”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. Dock återstår material 
att analysera, varför projektet fortsatt även 2009. 

Projekt – som avslutades under 2009 

Varför blir kommunchefsfunktionen som den blir? 
Projektledare: Leif Jonsson 

Sedan slutet på 1990-talet har CKS stött forsknings- och utvecklingsarbete 
inom området Ledning av kommuner – ett område som Leif Jonsson har an-
svarat för och som har syftat till att medverka till lärande och kunskapsbildning. 
Arbetet har bedrivits med anknytning till de nämnda nätverken för KS-ordför-
ande och kommunchefer samt i samarbete med aktuella kommuner. Resultaten 
har publicerats i en rad publikationer från 2002 och framåt. 

Under de första åren riktades intresset mot kommunchefers respektive 
kommunstyrelseordförandenas ledningssituationer. Under 2003 och 2004 gjor-
des en studie om organisering av kommuners ledning. Resultaten från denna 
studie publicerades 2006 i boken Att organisera kommuners ledning (Nya Doxa). 

Under 2005 och 2006 riktades uppmärksamheten mot frågor om kommun-
ledningars arbete med samhällsutveckling, vilket resulterade i boken Kommunled-
ning och samhällsutveckling (Studentlitteratur). 

Under 2006 påbörjades en större studie avseende frågan om varför kom-
munchefsfunktioner blir som de blir. Denna fråga har studerats genom att 
kommunchefsrekryteringsprocesser har följs i tre kommuner, Norrköping, 
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Tranås och Ödeshög, samt genom att en organiseringsprocess avseende kom-
munledning har studeras i en kommun, nämligen Linköping. Det är således den 
speciella chefsfunktionen kommunchef/kommundirektör som har uppmärk-
sammats och då med avseende på vad det är som gör att den blir som den blir. 
Den har valts, eftersom den i så hög grad finns och verkar i politisk miljö. Detta 
projekt påbörjades 2006 och avslutades under 2009 då boken Kommunchefer blir 
till publicerades (Nya Doxa). 

Samarbete mellan kommuner och universitet/högskolor 
 – en kartläggning och diskussion 
Projektledare: Leif Jonsson och Kent Waltersson 

I slutet på 2008 fick CKS och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings 
universitet i uppdrag att genomföra en nationell undersökning av hur kommu-
ner samverkar med universitet/högskolor i organiserade former. Undersök-
ningen genomfördes under 2009 i form av samtal med kommunala företrädare 
för fyra kommuner och en enkätundersökning besvarad av företrädare för tret-
tio kommuner.  

Sammanfattningsvis verkar det utifrån undersökningen som om kommuner 
med sin samverkan med högskolor och universitet framför allt strävar efter att 
uppnå lokal tillväxt i form av att människor flyttar till kommunen och att före-
tagsetableringar och företagsutveckling sker i anslutning till högskolor och uni-
versitet. Av undersökningen framgår också att kommuner vill kunna höja kvali-
tet i kommunal verksamhet med hjälp av högskolesamverkan.  

Undersökningen avslutades i november 2009. Resultatet publiceras under 
våren 2010. 

Förstudie: Föräldrar med utvecklingsstörning – Stöd i föräldraskap 
Projektledare: Marie Gustavsson, CKS  

Stiftelsen Sävstaholm beviljade 2006 bidrag med 200 000 kronor till en förstu-
die kring föräldrar med utvecklingsstörning. Genom deltagande observationer 
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 av-
tryck den får i deras vardag i övrigt. De teoretiska perspektiv som lagts på stu-
dien är en kombination av teorier kring socialt kapital och symbolisk inter-
aktionism. Kontakten med de professionella och med övriga föräldrar i grup-
pen förefaller ha lett till ett ökat handlingsutrymme och ökat socialt kapital för 
de deltagande föräldrarna. 

Resultat från projektet har presenterats vid Socialstyrelsens konferens 
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”Barn till föräldrar med utvecklingsstörning” (Stockholm 2007-05-22 samt 
Stockholm 2007-05-29). I ett försök att fördjupa projektet inleddes ett samarbe-
te med Göteborgs och Örebro universitet kring en forskningsansökan till FAS, 
vilken inte gav utdelning 2008. Tillsammans med Mikaela Starke, Göteborgs 
universitet producerades en artikel byggd på materialet från projektet. Artikeln 
kommer att publiceras i Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. Projek-
tet avslutades 2009.  

Spårbilar 
Projektledare: Magnus Hunhammar, Pod-car.  
Projektet har finansierats av Vinnova. 

Syftet är att utreda huruvida spårbilar är ett framtida medel för kollektivtrafik. 
Tora Friberg har bidragit med en särskild bilaga som diskuterar ett genusper-
spektiv på spårbilar och tar upp fördelar och nackdelar ur det perspektivet. 
Projektet slutredovisades i januari 2009 med rapporten Avancerade trafiksystem 
med fokus på spårbilar. Förståelse, tillämpningar och underlag för strategier. IST Rapport 
2009:1. 

Seminarie- och konferensverksamhet 

Under året har CKS anordnat seminarier i egen regi eller samverkan med andra 
organisationer. Seminarier där anställda vid CKS medverkat externt redovisas 
längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Kommundag 

Årets kommundag arrangerades i Valdemarsvik torsdagen den 29 oktober. 
Rubriken för dagen var Bli smart på klimat. Klimatfrågan på den kommunala agendan. 
Dagen erbjöd goda möjligheter till kunskapsutveckling och deltagarna fick lyss-
na till forskare och människor med egna vardagliga erfarenheter av praktiskt 
förändringsarbete. Under förmiddagen bjöds tre plenarföreläsningar. Den för-
sta, I klimatpolitikens hetluft: Kyoto, Köpenhamn och framtiden, hölls av Björn-Ola 
Linnér, föreståndare för CPSR, Centrum för klimatpolitisk forskning. Den 
andra föreläsningen, Vilka konsekvenser kan vi vänta oss av klimatförändringarna?, 
stod SMHI (Sveriges meterologiska och hydrologiska institut) och SGI (Statens 
geotekniska institut) för, genom Sten Bergström och Bengt Rydell. Förmidda-
gen avslutades med föreläsningen Hur hanterar östgötakommunerna klimatsårbarhet 
och anpassning? Kartläggningsresultat och jämförelser, där forskarna Sofie Storbjörk 
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och Mattias Hjärpe, CPSR, presenterade sina forskningsresultat. Eftermiddagen 
bjöd på fyra parallella workshops: Att minska utsläppen, Att bedöma risker och sår-
barhet, Klimatanpassningens hinder och möjligheter samt Klimatarbete med vanligt folk. 
Östgötatrafiken bjöd på klimatsmart transport (biogasbuss) till och från Valde-
marsvik, samtidigt som de berättade som sitt miljöarbete. Moderator under 
förmiddagen var Sabrina Thelander. För programmet svarade Sofie Storbjörk, 
CPSR och Kent Waltersson, CKS. Totalt deltog cirka hundra politiker, tjänste-
män och forskare.  

CKS kommunledningsseminarium 

I december 2009 ägde CKS första kommunledningsseminarium rum. Dessa 
seminarier ska rikta sig till politiker, kommunchefer och förvaltningschefer. 
Avsikten är att seminarierna ska bli ett livvaktigt forum för att diskutera och 
reflektera kring hur kommunal politik och verksamhet kan förstås ur ett vidare 
samhälleligt och historiskt perspektiv. Detta diskuteras utifrån kommunala an-
svarsområden – vi fokuserar nu utbildningsväsendet. Förhoppningen är att 
seminarierna ska kunna leda till fortsatta diskussioner i de enskilda kommuner-
na. Vi kommer att ge två till tre seminarier per år och varje seminarium kom-
mer att inledas av en längre föreläsning som sedan följs av en gemensam dis-
kussion. 

Temat för det första seminariet var: Att möta förändringar i ekonomi och produk-
tion – perspektiv på utbildning i en global värld. Ulf P. Lundgren, professor vid Upp-
sala universitet, och Maria Jarl, lektor vid Göteborgs universitet, var gästande 
forskare. 

Ansvarig för CKS kommunledningsseminarier är Sabrina Thelander. 

CKS torsdagsseminarier 

Sedan början av 2009 erbjuder CKS kommunernas politiker och tjänstemän 
samt intresserade forskare att komma till seminarier under ett antal torsdagar 
varje termin. Seminarierna äger rum då önskemål finns – hos politiker, tjänste-
män eller forskare – att presentera något i vår miljö. Vår avsikt är att seminarie-
deltagarna ska kunna diskutera intressanta frågor under otvungna former. Någ-
ra exempel på seminarier 2009: 

– Ledarskap och lärande i brytningen mellan politik och praktik. Glenn Hultman 
berättade om en studie där han ”skuggat” triaden nämndpolitiker, tjäns-
teman och rektor.  

– Ung på landsbygden. Anna Eskilsson presenterade ett utkast till uppfölj-
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ningsrapport av projektet Barn på landsbygd. 
– Omvärldsanalyser i kommuner. Utvecklingschef Jan Holmberg presenterade 

hur Motala kommun arbetar med omvärldsanalys.  
– Kommunal näringspolitik i regionaliseringens skugga. Bo Persson, lektor i stats-

vetenskap vid Linköpings universitet, presenterade en aktuell studie (fi-
nansierad av CKS).  

– Lokala och regionala matkulturer. Ulf Ericsson, kommunstyrelsens ordföran-
de i Falköping och Ida Helander, strateg för hållbar utveckling, presente-
rade Falköping som Sveriges första cittaslowkommun. Landskapsarkitekt 
Karin von Zweigbergk medverkade som reflektör. 

Ansvariga för CKS torsdagsseminarier var under våren Kent Waltersson och 
under hösten Sabrina Thelander. 

Brukarinflytande, egenmakt och självbestämmande  
– Nya tankesätt för framtidens välfärd? 

Den 24 april arrangerade CKS tillsammans med FoU-centrum för vård, omsorg 
och socialt arbete en seminariedag kring välfärd med fokus på brukares infly-
tande. Dagen attraherade närmare ett hundratal deltagare från olika håll i Öster-
götland. Arrangemanget riktade sig främst till politiker och tjänstemän, men 
även personal från olika verksamheter och brukarorganisationer deltog. Tanken 
var att försöka ta ett samlat grepp om den trend av ökad valfrihet och servicein-
satser istället för biståndsinsatser som går på tvären genom socialtjänsten.  

Förmiddagen ägnades åt tre föreläsningar: Torbjörn Forkby från Göteborgs 
universitet och FoU Väst föreläste på temat Sociala serviceinsatser för unga, Eva 
Wikström från FoU Välfärd i Södra Småland föreläste om Inflytandets paradoxer 
inom äldreomsorgen och Pär Alexandersson, huvudsekreterare i LSS-kommittén, 
talade under rubriken LSS och brukarinflytande. 

Under eftermiddagen hölls fyra parallella workshops: 
Handikappolitikens utmaningar. Diskussion kring brukarinflytande, egenmakt 

och självbestämmande i politiska visioner och praktisk realitet. Anette Kjellberg 
och Marie Jansson, båda från Linköpings universitet. 

Hur kan vi fånga brukarens röst? Pia Käcker, PUFF-enheten, Norrköpings 
kommun, Bo Davidson, Linköpings universitet. 

Eget val inom LSS och äldreomsorgen – hur stor är förändringen för brukaren? Elisa-
beth Viman och Lisa Nylund, Linköpings kommun, Magnus Johannesson och 
Karin Wretbring, Uppsala kommun, Annika Taghizadeh Larsson, Linköpings 
universitet. 

Lättillgängligt socialt stöd med möjlighet till självbestämmande. Lise-Lotte Ardell och 
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Ingalill Thor, Linköpings kommun, Anette Johannesson, Lerums kommun, 
Torbjörn Forkby, FoU Väst och Göteborgs universitet. 

Utveckling och välfärd i Östergötland 

Den 11 september anordnades en konferens och dialog om folkhälsa på Briga-
den i Linköping. Bakom dagen stod flera arrangörer: Centrum för kommunstra-
tegiska studier/Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland med Folk-
hälsovetenskapligt Centrum i spetsen, Läns-SLAKO och Länsstyrelsen.  

Dagen inleddes med ett panelsamtal där regionala politiker från både kom-
mun och landsting deltog: Jan-Willy Amdersson (kd), kommunalråd Linköping; 
Inga Arnell Lindgren (c) kommunalråd Ydre; Levi Eckeskolg (kd) landstings-
råd/Läns-SLAKO; Eva Isaksson Ribers (m) kommunalråd Motala: Lelle Karls-
son (v) ledamot i Regionförubundet Östsams styrelse och Inger Petersson (s) 
kommunpolitiker Norrköping. Panelsamtalet hölls samman av Jan Linde från 
Svensk förening för folkhälsoarbete, som var moderator för dagen och som 
även inspirerade och ledde eftermiddagens dialog i smågrupper. 

Förmiddagen innehöll ett antal föreläsningar. Christina Johannesson, kon-
sult regional utveckling (FBA) föreläste kring Integrering av folkhälsa i regionala 
utvecklingsprocesser. Helle Noorlind Brage och Jolanda van Vliet från Folkhälsove-
tenskapligt centrum talade om SKL:s arbete med öppna jämförelser inom folk-
hälsa, samt gav en inblick i kunskapsläget kring östgötarnas hälsa. Jan Owe-
Larsson (m), ordförande i Regionförbundet Östsams styrelse och Kerstin Mo-
hall, Regionförbundet Östsam berättade om arbetet med den folkhälsopolitiska 
processen i Östergötland.  

Rubriken för eftermiddagens dialog i smågrupper var Folkhälsa och välfärd ger 
hållbar utveckling – men hur går det till? Dagen samlade ett åttiotal deltagare, främst 
politiker och tjänstemän.  

Bilder av en stad i förändring 

Inom ramen för CKS verksamhetsområde fysisk planering och infrastruktur 
arrangerades den 15 september ett seminarium på temat platsmarknadsföring. 
Seminariet genomfördes i samarbete med REMESO, Linköpings universitet 
och Norrköpings stadsmuseum och lockade ett drygt femtiotal personer, där-
ibland representanter för flera kommuners stadsbyggnads-, turism och kultur-
sektorer, liksom företrädare för universitetet, Östergötlands Länsmuseum och 
Östsam. 

Med utgångspunkt i ett antal filmer om Norrköping, framställda i syfte att 
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marknadsföra staden och kommunen, belystes marknadsföring av kommuner 
och städer under olika perioder, och vad denna betyder i relation till mobilitet, 
regionalisering och arbetsmarknader i förändring. Filmexempel från sent 1930-
tal till tidigt 2000-tal inramades av reflektioner från bland andra Josefina Syssner 
från REMESO, Mats Brusman, CKS samt Hans-Olof Somdal som varit delak-
tig i filmproduktioner från 1960- till 1980-talen. Seminariet avslutades med en 
diskussion om platsmarknadsföringens förutsättningar och om filmmediets 
nutida roll i dessa sammanhang. Anders Karlin från Norrköpings stadsmuseum 
belyste också hur äldre lokalt filmmaterial kan användas som utgångspunkt för 
diskussioner om kommunernas framtid. 

Seminariet ägde rum på Arbetets museum i Norrköping. 

Genus och byggd miljö 

Den 13 november anordnade CKS, inom ramen för verksamhetsområdet Fy-
sisk planering och infrastruktur, ett seminarium kring feministiska perspektiv på 
stadsplanering och stadspolitik. Seminariet genomfördes i samarbete med fors-
karnätverket Genus och byggd miljö, och inbjudna talare var forskarna Christi-
ne Hudson, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet 
och Malin Rönnblom, doktor i statsvetenskap och verksam vid Umeå centrum 
för genusstudier, Umeå universitet. 

Vid seminariet belystes frågor om delaktighet och trygghet men även stads-
planeringens politiska dimension och att den konsensuspräglade bilden av ”den 
goda staden” behöver problematiseras. Seminariet kom att handla om betydel-
sen av att få in nya perspektiv i planeringsprocesser, hur man kan tillvarata 
kvinnors erfarenhet av att röra sig i den byggda stadsmiljön och även om forsk-
ningens roller i relation till frågor om samhällsplanering, demokrati och delak-
tighet. 

Omkring tjugofem personer – planerare, politiker, forskare med flera – del-
tog i seminariet som ägde rum på Arbetets museum i Norrköping. 

Populism och främlingsfientlighet i det moderna Sverige 

Den 3–4 december genomfördes workshopen Populism och främlingsfientlighet i det 
moderna Sverige i Norrköping. Workshopen samlade ett nätverk bestående av 
några av landets ledande forskare på området populism och främlingsfientlig-
het. Under två dagar ventilerade de uppsatser för varandra, och diskuterade 
frågor av typen varför främlingsfientligheten aldrig på allvar politiserats av de 
etablerade partierna, vilka det är som röstar på populistiska partierna samt hur 
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media rapporterar om dessa partier. Workshopen arrangerades av Gissur Er-
lingsson. 

Samverkansdag Linköpings kommun 

Den 30 november deltog CKS i arrangerandet av den årliga samverksdagen 
mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet. Temat var Kommunika-
tioner och kommunikation och arrangemanget ägde rum i Fysikhuset, Linköpings 
universitet. 

Efter en inledning av rektor Mille Millnert och kommunalrådet Paul Lind-
vall ägnades förmiddagen åt två plenumföreläsningar. Tomas Svensson, VTI 
talade på temat ”Kan man planera efter hur folk beter sig?” varefter Tora Fri-
berg, CKS, höll ett anförande kring ”Jämställt resande”.  

Efter lunch vidtog fyra parallella workshops: Kommuners sätt att ordna 
samarbetet med högskolor och universitet – en studie initierad av Sveriges 
kommuner och landsting, Kommuner i e-samhället, En resande befolkning – 
planering för mobilitet samt Mediaroller från mottagare till producent – om 
ungdomar och de nya medierna. Från CKS deltog Leif Jonsson, Kent Walters-
son, Sabrina Thelander samt Mats Brusman med inledningar. Programmet hade 
sammanställts av Björn Eklund tillsammans med Lise-Lotte Järvinen, Lin-
köpings kommun. 

Uppsatstävlan 

CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2009 års pris gick till 
Jonas Jernberg och Martin Örnfeldt för uppsatsen Parkering i Linköping – en 
samhällsekonomisk studie av parkering i Linköpings innerstad. 

Motiveringen till priset lyder: Uppsatsen behandlar parkeringsproblemati-
ken i Linköpings centrum. Ämnesvalet har stor relevans inom områdena stads-
byggnads- och trafikplanering. Uppsatsen är väl genomarbetad. Den har en klar 
struktur. Den vilar på nationalekonomisk teori som sedan används för att 
genomföra analysen. Den kommer fram till intressanta resultat som är av all-
mänt samhällsintresse. Den är välskriven och tillgänglig även för den som inte 
är insatt i ett nationalekonomiskt tänkande.  

Uppsatsen är en magisteruppsats i nationalekonomi på Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Pernilla Ivehammar har varit hand-
ledare. Priset, som uppgår till 15 000 kronor, delades ut av CKS ordförande Per 
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de Faire i anslutning till Regionförbundet Östsams fullmäktigesammanträde 
torsdagen den 3 december 2009. 

CKS vårresa 

Årets vårresa den 27 maj gick i matens tecken, närmare bestämt östgötamat. 
Dagen inleddes med ett besök hos Sparrislandet i Skeda. I bussen kåserade 
historikern Kalle Bäck över matens historia. Hos Britta och Lennarts Nära kött 
i Norsholm höll Louise Alenbrand, projektledare för Östgötamat, ett föredrag 
om regional matkultur och bjöd på smakprov. Efter lunch i Norsholm följde ett 
besök på Vretagymnasiet där rektor Roland Nilsson och Magnus Börjesson, 
Agro Öst medverkade med föredrag om Nya Vretagymnasiet och visionerna 
om ett ”Vreta kluster”.  

Kommunbesök 

CKS har som uppdrag att, i dialog med kommunledningarna på lokal nivå, 
identifiera relevanta frågeställningar att arbeta vidare med. Under 2009 har flera 
kommunbesök genomförts av en eller flera av CKS medarbetare. Kommunbe-
sök har gjorts dels i syfte att diskutera särskilda områden och dels för att pre-
sentera CKS i ett bredare perspektiv för kommunernas beslutande församling-
ar. 

FoU-koordinator Sabrina Thelander har under året besökt nästan samtliga 
medlemskommuner för samtal om kommunledning och utbildningsfrågor. Oftast har 
det varit enskilda samtal med ordförande i kommunstyrelsen, kommunchef, 
ordförande för utbildningsnämnd (motsvarande) och chef för utbildningsför-
valtning (motsvarande). Resultatet av samtalen ska presenteras i en CKS-
rapport som publiceras under 2010. Samtalen förväntas också ge vägledning för 
urval och begränsningar i en forskningsöversikt som CKS gör i samverkan med 
Sveriges Kommuner och Landsting. Denna översikt ska kartlägga relevant 
samhällsvetenskaplig forskning om kommunledning i utbildningssystemet.  
Vidare har samtalen varit vägledande för innehållet i de seminarier som fokuse-
rar kommunledningars arbete med utbildning och skola i seminarieserien CKS 
kommunledningsseminarium (se ovan). 



 

34 
 

Nätverk och samarbeten 

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 med-
arbetare inom universitet och kommuner. 

Nätverk 

Ledning av kommuner  
– nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer 
Nätverken leds av Leif Jonsson, sedan hösten 2009 tillsammans med Sabrina Thelander. 

Sedan 2001 äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelseordföranden från kommunerna i Östergötland och från några kommu-
ner i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. Ett 
liknande samarbete pågår sedan 1999 mellan kommunchefer och forskare. Se-
dan 2004 medverkar också styrelseordföranden och regiondirektören i region-
förbundet Östsam. 

Grundtanken med nätverken är att utveckla kunskap och medverka till lä-
rande och utveckling vad gäller kommunledning. Denna tanke har visat sig vara 
hållbar som en grund för samverkan mellan kommunerna i regionen liksom 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 sam-
arbetet 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 åren 2008 och 2009 har denna inriktning applicerats på enskilda 
kommuners arbete med kommunal utveckling utifrån regionala perspektiv och 
med koppling till fysisk planering. Appliceringen har gjorts tematiskt och värd-
skapet för nätverksträffarna har cirkulerat bland medverkande kommunstyrelse-
ordföranden respektive kommunchefer. På så sätt har förhållanden i enskilda 
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kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för nätverksdeltagare från de 
kommuner som varit värdar och för deltagare från övriga kommuner. 

FAST– Forskarnätverket aktörer, samhälle och transporter  
FAST är ett flervetenskapligt forskarnätverk som omfattar studier av aktörer, 
politiska processer och vardaglig praktik som har betydelse för transporternas 
utveckling i samhället. Syftet med nätverket är att dels initiera ny samhällsveten-
skaplig och humanistisk forskning inom transportområdet, dels utgöra ett fo-
rum för utbyte av forskningsidéer och spridning av forskningsresultat. 

Nätverket är förankrat vid Linköpings universitet och Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI. Nätverket initierades 2005 av forskare från 
VTI och Tema T, Teknik och social förändring samt Tema Q, Kultur och sam-
hälle och CKS. Nätverket leds av Tora Friberg och Jane Summerton. 

Nätverket har under året samlat cirka tjugo forskare, både seniora och fors-
karstuderande från ovan nämnda institutioner samt 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 
främst av att deltagarna lägger fram egna texter för diskussion eller att inbjudna 
gäster presenterar sin forskning. Under hösten 2009 genomförde FAST ett 
internat. 

Under hösten 2008 slutfördes arbetet med antologin Mats Brusman, Tora 
Friberg, Jane Summerton (red.) Resande, planering, makt. Arkiv förlag, Lund. 
Boken kom från trycket de sista dagarna i december 2008. Flera av deltagarna i 
FAST deltog i Transportforum 8–9 januari 2009 under den session där antolo-
gin presenterades. Ett reklamblad för boken distribuerades också i konferens-
mapparna till Transportforum 2009. Ett officiellt boksläpp/releaseparty anord-
nades den 21 januari 2009 i VTI:s lokaler i Linköping. 

CKS har givit stöd till resor och andra omkostnader. Tora Friberg och Mats 
Brusman deltar aktivt i nätverket. 

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst  
Koordinator: Sara Emilsson (Nätverket har 2009 letts av Marianne Sennehed Petersson 
under Sara Emilssons föräldraledighet.) 

Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter 
när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala orga-
nisationen. Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kvalitetskompe-
tens och ta till vara och bygga vidare på det positiva arbete som bedrivs i kom-
munerna.  

Nätverket har pågått sedan 1996. I och med 2009 års utgång togs beslut om 
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en ny treårsperiod. Nätverket har under 2009 haft träffar ungefär en gång i 
månaden där deltagarna i nätverket kunnat ta del av varandras och därmed sina 
kommuners olika erfarenheter. Vid några av träffarna har också deltagarna 
bjudit in gäster från sina respektive kommuner.  

Ett tema under året har varit uppföljning och utvärdering vilket avspeglat 
sig i nätverksträffarnas innehåll. Ett annat område som varit uppe på dagord-
ningen är kreativitet och innovation och hur man skapar kreativa organisatio-
ner. Nätverket har fått lyssna till erfarenheter både från Motala och Västerås. 
Andra teman har varit metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och här 
har nätverkets deltagare delgivit varandra kunskaper, liksom inom området 
servicedeklarationer/tjänstegarantier och klagomålshantering. 

För närvarande deltar sju kommuner med representanter i nätverket, ytter-
ligare ett par kommuner har visat intresse av att delta.  

Nätverk inom individ- och familjeomsorgen 
Under året har CKS genom Marie Gustavsson bedrivit ett nätverksarbete till-
sammans med ett antal kommunala chefer från IFO-verksamheter (individ och 
familjeomsorg). Nätverket 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 

Under 2009 har nätverket träffats under ett antal teman. Vid årets första träff 
medverkade Helena Klöfver, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
och berättade om en studie som beskrev innehållet i öppenvård för ungdomar.  
Temat för nästa träff var Bistånd kontra service och utöver erfarenhetsutbyte 
medverkade Lisbeth Eriksson, Institutionen för beteendevetenskap och läran-
de, med sina erfarenheter från utvärderingen av projektet HVB på service.  

Höstens första träff förlades till Vimmerby. Berith Josefsson, utrednings-
sekreterare i Barnskyddsutredningen, besökte nätverket och presenterade och 
diskuterade utredningens förslag till ny lag, Lag om stöd och skydd för barn och unga 
(LBU). Vid träffen medverkande även Birgitta Mäki, BRIS, och informerade 
om deras senaste rapport samt om BRIS vuxentelefon om barn.  

Vid träffen i november provades ett nytt koncept. Företrädare för tre 
kommuner: Ulla Salmella Trosell, Åtvidaberg, Monika Torstensson och Maritha 
Johansson, Motala samt Helena Borin, Norrköping, beskrev kommunernas 
olika strategier för samverkan och sektorsövergripande arbete kring barn och 
unga. Till träffen var Kjerstin Andersson, Tema Barn, Linköpings universitet, 
inbjuden som reflektör.  
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Under 2009 har nätverket även diskuterat IFO-verksamheternas kompe-
tensutvecklingsbehov och hur dessa skulle kunna mötas genom ökad samver-
kan med Linköpings universitet och socionomutbildningen. Inför 2010 ombil-
das nätverket till IFO-Dialog vilket är ett steg i arbetet med att skapa en mer 
öppen form av mötesplats.  

Nätverk Genus och byggd miljö 
Genus och byggd miljö är ett rikstäckande nätverk kring forskning och praktik 
som ska verka för utvecklingen av den byggda miljön ur ett genusperspektiv. 
Nätverkets syfte är kunskapsutveckling, dels inom den forskning som pågår i 
Sverige och internationellt och dels inom de projekt som genomförs. Tora Fri-
berg deltar i nätverket . Den 13 november arrangerades en träff för nätverket i 
Norrköping med Friberg som värd. Nätverksträffen samordnades med CKS 
seminarium Genus och byggd miljö dit forskarna Chris Hudson och Malin 
Rönnblom, Umeå universitet, inbjudits. 

Samarbete mellan FoU-miljöer i Östergötland 
Det finns ett antal FoU-miljöer i Östergötland som är verksamma inom väl-
färdsområdet. Sedan flera år tillbaka har dessa miljöer regelbundet träffats för 
erfarenhetsutbyte och samverkan. Under 2009 har samverkansambitionerna 
utökats och som ett steg i det arbetet har miljöerna tillsammans avgett en av-
siktsförklaring. Samarbetet har fått ökad betydelse i den nationella satsningen 
på implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och relaterade 
områden inom hälso- och sjukvården. Förutom CKS ingår följande miljöer i 
samarbetet: FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, PUFF-enheten 
vid Norrköpings kommun, Samverkanscentrum i Finspång, FoU-enheten för 
Närsjukvården i Östergötland, Folkhälsovetenskapligt centrum samt Hälsans 
nya verktyg. CKS har genom Marie Gustavsson fungerat som sammankallande 
under 2009.  

Mötesplats Staden 
Under året har CKS fortsatt arbetet med att skapa en arena för en fördjupad 
diskussion kring fysisk planering och kommunikationer och att därigenom 
främja kunskapstillväxt i kommunerna kring dessa frågor. Arbetet påbörjades 
2008 och ansvarig är Mats Brusman. 

Fysisk planering är en viktig uppgift i kommunal verksamhet som under se-
nare år fått en allt mer strategisk men samtidigt problematisk roll. Dels aktuali-
seras den fysiska planeringen av ett ökat fokus på platsmarknadsföring och dels 
har den starka kopplingar till det hållbarhetsbegrepp som sedan 1990-talet varit 
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riktmärke för de flesta kommuners utvecklingsarbete. I hållbarhetsbegreppets 
tre dimensioner – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – utgör den byggda miljön 
en av hörnstenarna. Miljövänliga transporter, energisnålt byggande och förtät-
ning av stadskärnor är exempel på fysiska aspekter som kopplar till ekologisk 
hållbarhet medan ekonomisk hållbarhet förutsätter såväl goda transportstruktu-
rer 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 2009 har arbetet fortgått med kartläggning av medlemskommuner-
nas intressen, behov och önskemål kring dessa teman. Kommunbesök har 
gjorts i ett antal kommuner, bland annat Boxholm och Åtvidaberg. En semina-
rieverksamhet har inletts med två seminarier under hösten, Bilder av en stad i 
förändring och Genus och byggd miljö, vilka redovisas under rubriken Seminarie- och 
konferensverksamhet ovan. Dessutom har ett webbforum skapats som en mö-
tesplats och informationskanal; <stadsrum.wordpress.com>. 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)  

De lärosäten som bedriver lärarutbildning har ett nationellt uppdrag att med-
verka i RUC. Vid Linköpings universitet är RUC-uppdraget sedan år 2000 för-
lagt till CKS, och en anställning som koordinator av RUC-verksamheterna har 
knutits till uppdraget. Under 2009 har Sabrina Thelander och Eva Marie Rigné 
arbetat med området. 

RUC ska arbeta regionalt och uppdraget är att bidra till skolutveckling genom 
att främja: 

– utveckling av lärarutbildningen vid Linköpings universitet  
– kompetensutveckling  
– forskningsanknytning av utbildningsverksamhet 

 RUC samverkar med olika institutioner vid Linköpings universitet, lärarutbild-
ning och kommuner för att uppnå sina syften. RUC skapar förutsättningar för 
möten mellan forskning/ lärarutbildning å ena sidan, och lärare, rektorer och 
andra som ansvarar för utvecklingsarbete i kommunerna, å andra sidan. Det 
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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 uni-
versitet;  

– RUC deltar i samverkan mellan lärarutbildning och kommuner på för-
valtningsnivå.  

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

Samarbete med nationella utbildningsmyndigheter 
RUC gjort ett antal satsningar på kompetensutveckling under 2009 i samarbete 
med främst Skolverket (som övertagit uppdrag med denna inriktning från för-
utvarande Myndigheten för Skolutveckling och Nationellt centrum för Flexibelt 
Lärande). Inom ramarna för dessa projekt har det dels givits seminarier för 
pedagoger, rektorer, och förvaltningsledningspersonal; dels bidragit till att lärare 
kan bilda kunskapsutvecklande nätverk. Under 2009 har detta skett inom om-
rådena: 

– Matematikutveckling 
– Teknik och naturvetenskap 
– Individuella utvecklingsplaner (IUP), riktat dels till rektorer,  

dels till pedagoger 
Arbetet med att utforma dessa satsningar har gjorts i samverkan med ett kom-
munalt nätverk, Regionalt nätverk för skolutveckling, och med olika institutio-
ner vid Linköpings universitet. Under året har Skolverkets samarbete med RUC 
kring kompetensutveckling, forskning och spridning av nationella kunskaps-
översikter fördjupats. En seminarieserie på temat ”Diskriminering” har utfor-
mats vilken RUC på skolverkets uppdrag genomför under våren 2010. 

Regionalt nätverk för skolutveckling 
I Regionalt nätverk för skolutveckling deltar personer som driver utvecklings-
frågor i kommunerna. De kommuner som deltar äger nätverket och driver ut-
vecklingsarbetet. Nätverket ska vara en resurs för det lokala skolutvecklingsar-
betet 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. 
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Nätverkets arbete koordineras av kommunrepresentanter. Linköpings universi-
tet representerades under 2009 av koordinatorn inom utbildningsområdet och 
kanslichefen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Margaretha Grahn samt 
utbildningsledare Lars Kåreklint.  

Vuxenpedagogiskt forum 
Vuxenpedagogiskt forum är ett nätverk som RUC ansvarar för vilket genom 
avtal med medverkande kommuner. Det ska bidra till kunskapsutveckling ge-
nom att ge utrymme för erfarenhets- och kunskapsutbyte dels mellan dem som 
är verksamma inom vuxenutbildning i våra kommuner, dels mellan praktiker 
och forskare. Till forumet inbjuds samtliga östgötakommuner samt närliggande 
kommuner i Småland och Sörmland. Nätverkets arbete koordinerades under 
2009 genom Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linkö-
pings universitet. Under året anordnade forumet ett antal Pedagogiska caféer, 
till vilka lärare och rektorer inbjöds. Dessa caféer har fokus på forskning röran-
de vuxendidaktik. Avtalstiden löpte ut årsskiftet 2009/10 men det avslutande 
pedagogiska caféet har förskjutits till 2010 för att kunna behandla innehållet i 
propositionen angående en ny lärarutbildning och dess konsekvenser för vux-
enutbildare. 

Östergötlands nätverk för förskolefrågor 
Detta är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och diskussion rörande aktuella frå-
gor inom förskoleområdet. Koordinatorskapet växlar mellan kommunerna i 
nätverket. RUC bidrar till samverkan mellan kommuner och Linköpings univer-
sitet inom ramarna för nätverket. Maria Simonsson, ansvarig för förskollärarut-
bildningen, och utbildningsledare Helena Loborg deltar i nätverkets möten 
under 2009. 

Nationellt RUC-nätverk 
RUC vid Linköpings universitet deltar, tillsammans med samtliga regionala 
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. 

Samverkan på förvaltningsnivå 
Under 2009 har CKS-RUC och Kansliet för utbildningsvetenskap, KfU med-
verkat i den av rektor tillsatta SUS-gruppen (Samverkan Universitet Skola), som 
arbetar under ledning av biträdande universitetsdirektör Mats Arwidson. Med 
kommunernas förvaltningar samverkar RUC, tillsammans med SUS och KfU, 
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genom att medverka i olika gruppkonstellationer. Dessutom upprätthåller CKS-
RUC ett löpande samarbete med regionförbundet ÖSTSAM:s avdelning för 
livslångt lärande och arbetsmarknad. 

Utbildningar 

Utbildningsprogram: Ledarskap i kommuner 
Den sjätte omgången av Ledarskap i kommuner, som är ett utvecklingsprogram 
för kommunala förvaltningschefer och motsvarande, startade våren 2009 för att 
avslutas under våren 2010. Programmet har som syfte att vara nätverksskapan-
de, att ge en utveckling av det personliga ledarskapet samt att lyfta samhällsfrå-
gor som påverkar den kommunala verksamheten. Denna omgång av program-
met har samlat femton deltagare från Gnesta kommun, Kinda kommun, Lin-
köpings kommun, Söderköpings kommun, Tranås kommun, Trosa kommun, 
Valdemarsviks kommun, Västerviks kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs 
kommun samt Regionförbundet Östsam. Totalt har deltagarna medverkat i nio 
internat och sex träffar i mindre grupper. Dessutom har de mindre grupperna 
genomfört praktik i utlandet. Deltagarna har även enskilt gjort praktik hos en 
annan ledare i Sverige. Ett sjunde program startar i augusti 2010. Monica Ro-
sander från Norrköpings kommun var programansvarig och finansiering av 
programmet sker genom deltagaravgifter. 

Övriga samarbeten 

En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Linkö-
pings universitet, övriga universitet och högskolor, med kommuner, regionför-
bundet Östsam och andra för verksamheten relevanta enheter och organisatio-
ner. 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 välfärdsstu-
dier, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och Institutionen 
för medicin och hälsa. 

Bland externa enheter kan nämnas Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens handikappinstitut, Skolver-
ket, Kungliga Tekniska högskolan, Malmö högskola, HELIX VINN Excellence 
Centre m.fl. 
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Uppdrag, konferensmedverkan med mera 

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. 

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

av samhällsutveckling och kultur, ISAK. 
Ordinarie ledamot av anställningsnämnden. Uppdraget avslutades 2009. 
Ansvarig för nätverket FAST, forskningsprogrammet om aktörer, samhälle och 

transporter tillsammans med Jane Summerton, Tema Teknik och social för-
ändring och VTI. 

Huvudhandledare vid Tema Q för Ragnar Andersson och Ann-Charlotte 
Runnvik samt biträdande handledare för Johan Wänström. Wänström dis-
puterade 4 december 2009. 

Opponentskap och betygsnämnder: 
Jan–feb Sakkunnig av Kerstins Westins ansökan om befordran till pro-

fessor i kulturgeografi. Uppdrag från Umeå universitet. 
13 mars Ledamot i betygsnämnd: Cecilia Möllers doktorsavhandling 

Transforming geographies of tourism and gender. Exploring women´s live-
lihood strategies and practices within tourism in Latvia. Karlstads uni-
versitet. 

20 mars Ledamot i betygsnämnd: Amela Dzins doktorsavhandling Kun-
skapssyner och kunskapens vyer: om kunskapssamhällets effektiviseringar 
och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet. Karlstad 
universitet. 

22 april Ledamot i bedömningskommitté: Göran Grubers slutseminari-
um för doktorsavhandlingen Kommuner och intressekonflikter kring 
platser. 

4 juni  Ledamot i betygsnämnd: Carina Johanssons doktorsavhandling 
Visby visuellt: Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och 
kulturarv, Linköpings universitet. 

22 okt Opponent och ledamot i betygsnämnd: Katrine Hartmann-
Petersens doktorsavhandling I medgang og modgang, Roskilde uni-
versitet, Danmark. 

11 dec Ledamot i betygsnämnd: Jenny Lees doktorsavhandling The 
Market Hall Revisited. Cultures of Consumption in Urban Food Retail 
during the Long Twentieth Century. Linköpings universitet. 
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Uppdrag utanför universitetet 
Ledamot i Programrådet för infrastruktur och effektiva transporter, Vinnova. 

Uppdraget avslutades 2009 i och med att programrådet avslutade sin verk-
samhet. 

Ledamot i Expertgruppen för regeringens uppdrag att utvärdera nya hastighets-
gränser. Resultatet av utvärderingen ska redovisas den 31 december 2011. 

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

bundet och Linköpings universitet. 
Ingår i referensgruppen för nationellt projekt kring barn på landsbygd, finansie-

rat av Allmänna arvsfonden. 
Ingår i samverkansgrupp mellan Linköpings universitet och Linköpings kom-

mun. 

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. 

Marie Gustavsson  
Ledamot i programrådet för socionomprogrammet vid Linköpings universitet  
Ordförande i FORSA Östergötland samt ledamot och vice ordförande i 

FORSA, Riksförbundet.  
Koordinator i Krets 1, From welfare systems to welfare societies, Nordiskt sommar- 

universitet, NSU.  
Deltagit i referensgrupp, projekt kring barn till föräldrar med utvecklingsstör-

ning vid Socialt arbete, Göteborgs universitet, med stöd från Västra Göta-
landsregionen.  

Mats Brusman 
Deltar i referensgrupp för Ann-Charlotte Gilboa Runnviks doktorandprojekt 

vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet. 
Opponent vid Magdalena Falldes 60 %-seminarium, tema Teknik och social 

förändring, Linköpings universitet 29 sep 2009. 
Deltagit i bedömningskommitté för Per Möllers mittpunktsseminarium, tema 

Kultur och samhälle, Linköpings universitet. 
Deltar i Forskarnätverket Aktörer, Samhälle och Transporter (FAST). Sam- 
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arbete mellan Tema Q, tema Teknik och social förändring samt VTI. 
Deltar i referensgrupp för projektet KRUT (Kreativ Utveckling 2008–2010), 

Regionförbundet Östsam. 

Medverkan vid konferenser mm 

Björn Eklund 
13 januari Kommunbesök Ydre 
18 mars  Kommunbesök Åtvidaberg 
21 april Öppet hus för CKS styrelse, Norrköping 
2 juni  Medverkan på konferensen Högskola och samhälle i samverkan 

(HSS 09) 
28 augusti Medverkan Ekonomichefsmöte, Ödeshög 

Tora Friberg 
8–9 januari  Inledning: ”Kvinnors rörelsemönster och den föränderliga sta-

den.” Transportforum, VTI Linköping. Ordförande för sessio-
nen Resande planering makt. 

2 april Inledning, Trygghetskonferens Boverket Myntkabinettet Stock-
holm. 

6–7 maj  Internat med FAST-nätverket. Glasbruket, Borensberg. 
7–8 maj Deltog i 2009 års Tidsgeografiska dagar som detta år hölls i Norr-

köping. 
12–13 maj  Deltog i Workshop on Gender and Transport med Susan Hansen, 

professor vid Clark University. Workshopen arrangerades vid 
Malmö högskola under ledning av Christina Scholten. 

16 maj Inledning: ”Genusperspektiv på resande” vid Seminarium om 
spårbilar, Miljöpartiets kongress i Skövde. 

1–3 juni Deltog i paneldiskussion vid konferensen HSS09, Högskolor och 
samhälle i samverkan. Luleå tekniska universitet. Presentation av 
paper Tora Friberg och Mats Brusman Lyssna och lära, tala och 
tänka. En kunskapsarena för universitet och kommuner. 

10–17 juni Deltog i konferensen Kultur~Natur, Konferens för kulturstudier 
i Sverige. Presentation av paper Tora Friberg, Christina Schol-
ten, och Annika Sandén, Re-reading time-geography. Genus och speg-
lingar av makt i tidrummet. Norrköping 

10–13 augusti Deltog i Sommarskola om Jämställdhet i Arbetslivet med genusenga-
gerade forskare, jämställdhetsexperter, handläggare och konsul-
ter. Anordnat av Halmstad högskola med anslag från Vinnova. 
Tylebäck Halmstad.  

10 september Föredrag ”Möte Kvinna–Kvinna” i doktorandkurs om Intervju-
teknik anordnad av tema Teknik och social förändring, Linkö-
pings universitet 
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22 september Inledning: ”Trafik–Miljö–Människors livsmiljö. Vad bör göras?” 
Söderköpings föreläsningsförening. 

7 oktober Inledning: ”Om rummets betydelse.” Diskrimineringsombuds-
mannens konferens. Växthuset i Norrköping. 

27–29 okt Deltog i konferensen 4th International Conference on Women´s Issues 
in Transportation, Arnold and Mabel Beckman Conference Center 
of the National Academies, Irvine California. Paper: Friberg, 
Sandén och Scholten: Re-reading time geography from a feminist pers-
pective. Gendered mobility 

13 november Ordförande vid seminarium Genus och Byggd miljö. Inledare Chris 
Hudson och Malin Rönnblom. Arbetets museum, Norrköping 

30 november Inledning: ”Jämställt resande vid Samverkansdagen 2009, 
Kommunforskning för framtiden, Kommunikationer och 
Kommunikation.” Samverkansdagen 2009, Kommunforskning för 
framtiden, Kommunikationer och Kommunikation. Linköpings kom-
mun och Linköpings universitet. Fysikhuset, Linköpings univer-
sitet. 

11 december  Deltog i seminarium om Torsten Hägerstrands postumt ut-
komna bok Tillvaroväven. Arrangerat av Kajsa Ellegård, Institu-
tionen för Tema, Linköpings universitet. 

Kent Waltersson 
25 februari Föredrag om CKS, Ledarskap i kommuner, Rimforsa Strand. 
2 juni  Medverkan på konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS 

09) med ett föredrag om kommuners samverkan med högskolor 
och universitet. 

5 juni Föredrag vid kommunchefsnätverket, ”Utveckling av lokalsam-
hällen – inte bara en landsbygdsfråga”  

28 augusti Medverkan Ekonomichefsmöte, Ödeshög 
30 november Föredrag ”Samarbetet mellan kommuner och universi-

tet/högskolor – en kartläggning och diskussion” vid Samverkans-
dagen 2009, Kommunforskning för framtiden, Kommunikationer och 
Kommunikation. Linköpings kommun och Linköpings universitet. 
Fysikhuset, Linköpings universitet. 

4 december Medverkan kommunchefsnätverket, presentation av ramdoku-
ment 2010–2012, Vimmerby 

Leif Jonsson 
22 januari Föredrag för statliga chefer om Chefsrörlighet.  
9–10 mars Medverkan på en konferens om kommuner i kulturpolitiken anord-

nad av Stiftelsen Framtidens kultur.  
6 maj  Föredrag: Vad händer med politiker- och chefsroller i kommuner? På 

konferens anordnad av Kommunförbundet i Stockholms län. 
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2 juni  Medverkan på konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS 
09) med ett föredrag om kommuners samverkan med högskolor 
och universitet. 

27–28 augusti  Medverkan på symposium och workshop i Uppsala om empi-
riskt orienterad ledarskapsforskning med anledning av att det var 
ett hundra år sedan Sune Carlsson, pionjär inom empiriskt orien-
terade ledarskapsstudier, föddes.  

29 september   Medverkan på konferens för Norrköpings kommuns vänorter 
med ett föredrag: ”Kommuner i samverkan med högskolor och 
universitet”.  

1 oktober Föredrag om chefsrörlighet på Helixdagen. 
17–18 nov Medverkan på The Göteborg Public Management Seminar 2009 med 

artikeln ”Nämndordförande i kommuner – en institution med 
utmaningar”. 

Marie Gustavsson 
22–24 januari  Vintermöte för krets 1 (From Welfare Systems to Welfare Socie-

ties) Nordiskt sommaruniversitet. Temat för vintermötet var 
Changes and Challenges to the welfare system. Mötet ägde rum i CKS 
lokaler i Norrköping. Föredrag: ”Kommunledning och socialpo-
litik i den evidensbaserade praktikens tidevarv”. 

3 mars  Föredrag PUFF-enheten Norrköpings kommun: ”Iakttagen och 
ifrågasatt – Föräldrar med utvecklingsstörning”.  

25–26 mars FORSA:s nationella symposium Socialt arbete som profession och 
passion – kunskapsbas och tillämpning, Örebro. Föredrag: ”Kom-
munledning och socialpolitik i den evidensbaserade praktikens 
tidevarv”.  

2–4 april NNDR Conference Challenging Positions in Disability Research – 
normativity, knowledge and praxis, Nyborg, Danmark. Föredrag: 
”Welfare in the municipality – who is responsible?” 

19–26 juli  Sommarsession, Nordiskt sommaruniversitet, Vejle, Danmark. 
Föredrag: ”Vad betyder tidsandan för socialt arbete? Tankar om 
evidensbaserad praktik.” 

2 september Föreläsning socionomprogrammet, specialisering: ”Föräldrar 
med utvecklingsstörning och den ’offentliga hjälpapparaten’ ”. 

23 november  Föreläsning/seminarium, SKA-programmet: ”Att skriva uppsats 
på förslag”.  

Gissur Ó Erlingsson 
6–9 april Presenterade uppsatsen ”Supply Equals Success?” på Political 

Studies Association, Manchester. 
28–29 maj  Arrangerade konferensen Tillit och korruption i svenska kommuner, 

Växjö (tillsammans med Staffan Andersson). 
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28–29 maj  Presenterade uppsatsen “Förvaltningsreformer och riskzoner för 
maktmissbruk” på konferensen Tillit och korruption i svenska kom-
muner, Växjö universitet. 

2 juli Föredrag ”SDs framryckning i valet 2006: uttryck för ökad främ-
lingsfientlighet?”, under Almedalsveckan på Sensus seminarium 
om svensk främlingsfientlighet. 

2–5 sept  Presenterade uppsatsen ”How to organize local government” på 
EGPA-konferensen, Malta. 

22 september Höll föredraget ”Vad förklarar Sverigedemokraternas framgång-
ar” på SCBs demokratidag. 

7–8 oktober Presenterade uppsatsen ”Förvaltningsreformer och riskzoner för 
maktmissbruk” på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Öre-
bro. 

10 november  Presenterade rapporten ”Partidemokrati på landstingsnivå” för 
Östergötlands Landstingsfullmäktiges beredning. 

30 november Presenterade rapporten ”Partier i kommunpolitiken” för delta-
garna i utbildningen Ledarskap i kommuner, Söderköping. 

3–4 dec Arrangerade workshopen ”Populism och främlingsfientlighet i 
det moderna Sverige”, Norrköping.  

Sabrina Thelander 
22–23 okt Utvärdering – filosofi och hantverk. Medverkan vid Svenska 

utvärderingsföreningens konferens, Stockholm 
1–3 juni Högskolor och samhälle i samverkan (HSS09), Luleå. Medver-

kan vid konferens. 

Mats Brusman 
8 januari Föredrag vid Transportforum 2009 ”Om tåget kommer … – 

lokala betydelser av ett regionalt järnvägsprojekt” (publ. i Brus-
man, Summerton och Friberg (2008) Resande planering makt (Ar-
kiv)). Konsert och kongress, Linköping. 

4 februari  Föredrag ”Staden som mötesplats” på grundutbildningspro-
grammet Turismens natur och kultur, Linköpings universitet, 
Norrköping. 

29 april Föredrag ”Om genus” vid seminariet ”Alla har rätt att känna sig 
trygga”, Boverket och Länsstyrelsen, Linköping. 

3 juni Presentation av paper: Tora Friberg och Mats Brusman Lyssna 
och lära, tala och tänka: en kunskapsarena för universitet och kommuner. 
Konferensen HSS09 (Högskolor och Samhälle i Samverkan), 
Luleå 2009. 

9 juni Föredrag ”Visioner och historia i stadens offentliga rum”, 
Forskning&Framtid, Kåkenhus, Linköpings universitet. 

31 augusti  Föreläsning ”Identitet, makt och visioner i stadens offentliga 
rum”, Samhälls- och Kulturanalys, ISV, Linköpings universitet. 
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26 augusti Planerat och genomfört temadag/workshop för samhällsplane-
rare ”Identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum” 
vid IQPC:s konferens Attraktiva offentliga rum, Stockholm 26 aug 
2009. 

26 september  Föredrag ”Bilder av en stad i förändring – filosofie doktorer ser 
på film” Norrköpings stadsmuseum, kulturnatten 2009, tillsam-
mans med Josefina Syssner, REMESO. 

14 november Föredrag ”Bilder av en stad i förändring”, vid återinvigning av 
utställningen Industriland, Arbetets museum. 

15 november  Föredrag ”Bilder av en stad i förändring”, Norrköpings kom-
muns stadsbyggnadskontor. 

30 november Föredrag vid Samverkansdagen 2009, Kommunforskning för framti-
den, Kommunikationer och Kommunikation. Linköpings kommun och 
Linköpings universitet. Fysikhuset, Linköpings universitet. 

Artiklar/Intervjuer/referat i media 
Mats Brusman 
21 januari  Medverkan i Sveriges Radio Östergötland angående forsknings-

antologin Resande planering makt. 
14 april  Medverkan i Sveriges Radio Östergötland angående historiska 

aspekter på stadsbyggnadsprojekt (Strömsholmen, Norrköping). 
Gissur Erlingsson 
13 januari  ”Förstärk korruptionsbekämpningen”. Sydsvenskan. Debattarti-

kel av Gissur Erlingsson m.fl. 
26 januari ”Äntligen en god nyhet för den representativa demokratin”. 

Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Erlingsson. 
9 mars ”Argument för regionnivån efterlyses”. Södermanlands Nyheter. 

Krönika av Gissur Erlingsson.  
13 april ”Självstyret och individens frihet”. Liberal Debatt. Artikel 

av Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen.  
<http://www.liberaldebatt.se/nr/2009.2/s12.html> 

6 maj ”Kvinnors närvaro spelar roll politiskt”. Södermanlands Nyhe-
ter. Krönika av Gissur Erlingsson. 

8 juni ”Småpartierna laddar”. Ordfront magasin. Artikel av Gissur Er-
lingsson. 

3 augusti ”Ingen ökad främlingsfientlighet”. Södermanlands Nyheter. Kröni-
ka av Gissur Erlingsson. 

27 augusti ”Maktmissbruk borde inte förvåna”. Södermanlands Nyheter. Krö-
nika av Gissur Erlingsson. 

14 oktober ”Vem ska gynnas?”. Dagens Samhälle. Debattartikel av Andreas 
Bergh och Gissur Erlingsson. 

27 oktober  ”Politiker bryter inte vallöften”. Södermanlands Nyheter. Krönika 
av Gissur Erlingsson. 
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november ”Varför är det så svårt att förändra?”. Krönika av Gissur Er-
lingsson och Peter Santesson-Wilson i Gränsbrytning 18/2009 

december  ”Vad förklarar Sverigedemokraternas framryckning i valet 2006” 
Populärvetenskaplig artikel av Gissur Erlingsson i Praktik & teori 
nr 3. 
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Ekonomi 

Bokslutskommentarer 
CKS ekonomi är i grunden stabil, och mellan åren 2007 och 2010 har med-
lemskommunerna stegvis ökat sin ekonomiska insats och erlägger från 2010 
och framåt drygt 7 mnkr årligen. Universitetet bidrar med cirka 2,5 mnkr årli-
gen. Till detta ska läggas intäkter från de åtaganden i övrigt som CKS tar på sig.  

Årets negativa resultat kan förklaras av att universitetets indirekta kostnader 
ökade, det så kallade overheadpåslaget. Fram till 2009 tillämpades en ordning 
där CKS förhandlade OH-påslagen projekt för projekt. Utfallet av detta var att 
det sammanlagda påslaget 2008 blev 17 % av kostnaderna. Från 2009 beskattas 
alla kostnader på universitetet med ett fastställt procenttal. För 2009 var den 
siffran 29 % för CKS. Utifrån gällande samverkansavtal finns en samsyn mellan 
CKS och universitetsledningen om att CKS under avtalsperioden ska kompen-
seras för den uppkomna situationen. 2009 års kompensation kommer då att 
återfinnas som en intäkt 2010. 

De tio projekt som startade 2008 (sex stycken) och 2009 (fyra stycken) 
kommer att generera kostnader under 2010 och 2011. 

  

Resultat- och balansräkning 2009

INTÄKTER   

Anslag universitet 2 643 000,00 

Anslag medverkande kommuner 6 931 159,00 

CKS utdelade projekt -2 200 000,00 

Kommundag 136 081,00 

Nätverk Ledarskap i kommuner 775 077,00 

Nätverk vuxenutbildare 142 300,00 

Nätverk KS-ordföranden 372 264,00 

Nätverk Kommunchefer 338 004,00 

Matematikutvecklare 33 250,00 

Nätverk Kvalitetssamordnare 200 000,00 

FAS-projekt, Göteborgs universitet 346 532,00 

VR – Åsa Bråmås forskning 203 654,00 

Tänk om-projektet 280 000,00 

Vimmerbyprojektet 23 268,00 

Chefrörlighet (Helix) 215 000,00 

SUMMA INTÄKTER 10 439 589,00 
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KOSTNADER   

Personal   

Löner 4 259 183,00 

Förändring semesterlöneskuld -127 881,00 

Kostnadsersättningar (skattepliktiga) 

Traktamente, bilersättning 35 521,00 

Sociala avgifter 2 226 861,00 

Personalutbildning 9 500,00 

Övriga personalkostnader 112 561,00 

Summa personal 6 515 745,00 

Lokalkostnader   

Fasta lokaler 113 628,00 

Summa lokalkostnader 113 628,00 

Driftskostnader   

Reskostnader 310 025,00 

Korttidsinventarier 74 648,00 

Tryckning 253 463,00 

Övriga varor 22 599,00 

Forsknings- och utbildningstjänster 973 712,00 

IT, och övrig data 116 168,00 

Konsulttjänster 384 990,00 

Övriga driftkostnader 355 298,00 

Liu- och institutionsavgifter 2 741 336,00 

Summa driftskostnader 5 232 239,00 

SUMMA KOSTNADER 11 861 612,00 

Årets resultat: -1 422 023,00 
    

Eget Kapital 

Ingående balans 2009 1 921 965,00 

Oförbrukade bidrag, statliga 869 938,00 

Oförbrukade avgiftsintäkter, ej statliga 298 878,00 

Årets resultat -1 422 023,00 

Summa: 1 668 758,00 
    

Utgående balans 2009 1 668 758,00 
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Publikationer  

CKS egen publicering sker i serien Rapport. De forskningsprojekt som får me-
del från CKS publicerar vanligen sina resultat i institutionernas egna rapportse-
rier, böcker eller vetenskapliga artiklar. Under året har följande publiceringar 
skett: 

CKS Rapporter 2009 
CKS Verksamhetsberättelse 2008 Rapport 2009:1, Centrum för kommunstrategis-

ka studier, Linköpings universitet, Norrköping. 
Gissur Ó. Erlingsson Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med empi-

riska illustrationer. Rapport 2009:2, Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet, Norrköping. 

Mats Brusman och Tora Friberg Lyssna och lära, tala och tänka: en kunskapsarena 
för universitet och kommuner (Konferensbidrag HSS09 - Högskolor och sam-
hälle i samverkan. Luleå tekniska universitet 1–3 juni 2009). Rapport 
2009:3, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 
Norrköping. ISBN 978-91-7393-449-7 

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson och Sofie Storbjörk 
Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? En kartläggning av risker, sårbarhet och 
anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar. Rapport 2009:4, Cent-
rum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, Norrköping. 

CKS Nyhetsbrev 

CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bland annat skickats 
till samtliga ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige 
samt samtliga institutioner inom Linköpings universitet. Universitetsförvalt-
ningens kommunikationsavdelning har medverkat med artiklar och redigerings-
arbete. Upplagan är cirka 1 500 exemplar. 

Övriga publikationer 
Brusman, Mats, Anna Eskilsson och Magdalena Hillström (2009) ”En kväll på 

Klubb Sunkit: När lågt blir högre” i Johan Fornäs och Tobias Harding 
(red.) Kulturellt : Reflektioner i Erling Bjurströms anda. Linköping: Linköping 
University Electronic Press. 

Erlingsson, Gissur och Peter Santesson-Wilson (Red.) (2009) Reform: Om tröghet 
och förändring i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts. 

Erlingsson, Gissur och Jörgen Ödalen (2009) ”Den politiska basorganisationens 
framtid: Fyra principiella vägval”, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, 115-134. 
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Erlingsson, Gissur (2009) “Why do party systems tend to have so few players? 
A review of rationalist’s contributions” nr 3, Bifröst Journal of Social Science 
3(1). 

Erlingsson, Gissur (2009) ”The spatial diffusion of party entrepreneurs: Ex-
plaining party formation in Sweden 1973–2002” 28(7), 654 -673, Political 
Geography.  

Erlingsson, Gissur och Andreas Bergh (2009) ”Liberalization without re-
trenchment: Understanding the consensus on Swedish welfare state re-
forms”, Scandinavian Political Studies 32(1), 71–93. 

Friberg Tora (2009) ”Spårbilar och genus” i Avancerade trafiksystem med fo-
kus på spårbilar. Förståelse, tillämpningar och underlag för strategier. IST 
Rapport 2009:1. 

Friberg Tora, Christina Scholten och Annika Sandén (2009) Re-reading time-
geography, Genus och speglingar av makt i tidrummet. Paper presenterat vid ACSIS 
konferens Kultur~Natur 17 juni 2009 Linköpings universitet. Linköping 
University Electronic Press. <http://www.ep.liu.se/ecp/040/> 

Friberg Tora, Christina Scholten och Annika Sandén (2009) Re-reading time-
geography from a feminist perspective. Gendered mobility. Paper presenterat vid 
Fourth International Conference on Women´s Issues in Transportation, Ir-
vine, Los Angeles, 27 oktober 2009. 
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-51164> 

Jonsson, Leif (2009) Kommunchefer blir till. Nora: Nya Doxa. 
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Bilaga – CKS egna publikationer 

CKS egna publikationer har getts ut i tre olika serier: Rapport, Innovativa kommu-
ner samt Arbetsnotat. Några skrifter har även getts ut som fristående böcker. 
Från 2008 utges samtliga publikationer i serien Rapport. 

Rapport 
2009 
2009:1 Verksamhetsberättelse 2008 
2009:2 Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med empiriska illustra-

tioner. Gissur Ó. Erlingsson 
2009:3 Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet och kommuner.  

Tora Friberg och Mats Brusman 
2009:4 Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? En kartläggning av risker, sårbar-

het och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar.  
Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson och Sofie Storbjörk 

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, Balti-

more 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 Hyl-
lander 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 
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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 

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 
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2001 
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma. 

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

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

Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm Ankarstrand 
2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun. 

Siw Larsson 
2001:5 Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion om begreppet 

region i en föränderlig tid med exempel från Kinda kommun. 
Hans Lönegren 

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

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

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

Siw Larsson 
1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget. 

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

Abdul Khakee 
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 samban-
det 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 
Från 2008 utges samtliga publikationer i serien Rapport. 
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 forsk-

ningsprogram.  
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 Öster-

götland. 
Sofie Storbjörk 

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

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

ning och praktik. 
Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell 

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

 Karin Sandberg 

Arbetsnotat  
Från 2008 utges samtliga publikationer i serien Rapport. 
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) 
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2003 
29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 

2003) 
2002 
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska studier (februari 

2002) 
26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström (mars 2002) 
27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström (april 2002) 
28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället. 

Elin Wihlborg och Magnus Johansson (maj 2002) 
2001 
21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska studier (februari 

2001) 
22 Kommunchef – en position i kläm. 

Leif Jonsson (februari 2001) 
23 Konsten att kommunicera med medborgarna genom media 

– om kommunpolitikers uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i Linkö-
ping och Motala. 
Margareta Bure (april 2001) 

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 vå-
ren 2000. 
Siw Larsson (november 2000) 

20 Marielundsprojektet i Norrköping. Utvärderingsrapport, juli 1998-november 
2000. 
Eva Lindblad (december 2000) 
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1999 
9  Regioner och försökslän – en översikt över pågående forskning och kunskaps-

byggande. 
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) 

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 länssty-
relsens roll i länets utveckling mot bakgrund av 1968–1976 års regionplanering. 
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) 


