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Verksamhetsberättelse 2010
Sedan början av �990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren �997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna genom dåvarande Östergötlands Kommunförbund, numera 
Regionförbundet Östsam, varigenom Centrum för kommunstrategiska stu-
dier, CKS, tillskapades. Detta avtal reviderades �007 och ett nytt avtal teckna-
des i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum i september �007. Under 
�008 tillkom Vimmerby kommun som medlem.

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

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

tjänstemän
– skapa och upprätthålla mötesplatser mellan forskare och praktiker inom 

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

politik
Verksamheten leds av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod 
�009. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året: �6 mars, 
�4 maj, �4 oktober och 6 december. 

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 �0�0 har tf föreståndare för centret 
varit Kent Waltersson. Tora Friberg, professor vid Tema Kultur och samhälle, 
har under året varit vetenskaplig ledare för CKS. Christine Erlandsson har 
varit administratör och Peter Åbrodd har ansvarat för ekonomiadministratio-
nen. Verksamma vid CKS har Leif Jonsson, Gissur Ó Erlingsson, Åsa Bråmå 
(deltid), Marie Gustavsson, Sabrina Thelander, Eva Marie Rigné och Mats 
Brusman (deltid) varit. 

Vidare har Eva Lindblad och Sara Gustafsson (tidigare Emilsson) varit an-
ställda på deltid. Projektanställda under hela eller del av året har varit Susanne 
Urban, Kerstin Johansson, Annika Sandén, Rurik Holmberg och Giulia Ray. 
Monica Rosander och Marianne Sennehed Petersson har genom särskilt avtal 
varit knutna till CKS.

CKS idé
CKS grundval är kommunernas starka tilltro till universitetets förmåga att bi-
dra 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 kun-
skap 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 långsik-
tig 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

– 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, 
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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 
säkra verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta kan till exempel ske genom 
kontakter såväl inom universitetet som i kommunvärlden och på den nationel-
la 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 natio-
nella 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 kommu-
nala praktiken. En förutsättning är att det finns en grundläggande förståelse 
för de två världarnas skilda logiker. Detta underlättas av att CKS är en uttalad 
länkorganisation som har till huvuduppgift att få till stånd samverkan mellan 
huvudmännen. 

Professorn är anställd vid Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur (ISAK) och är knuten till Tema Kultur och samhälle (Tema Q). I 
anställningen 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 
exempel handledning av doktorander, att fungera som opponent vid doktors-
disputationer, vara ledamot av forskningsråd och i betygsnämnder, fungera 
som sakkunnig men också att skriva rapporter och artiklar samt att upprätt-
hålla nätverk med andra forskare såväl nationellt som internationellt. För CKS 
vidkommande 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 arbetar Christine Erlandsson. I administratö
rens arbetsuppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakturering etcetera, 
distribution av nyhetsbrev och annan information, administration av CKS 
konferenser och seminarier, hantering av förfrågningar, beställningar av böcker 
och rapporter med mera. 
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Administratören har också ett kommunikativt ansvar. Där ingår att skapa 
goda förutsättningar för relationer med kommunerna och spridning av infor-
mation om CKS. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att fungera som sekre-
terare vid CKS styrelsemöten. Administratören, Christine Erlandsson, arbetar 
6� % vid CKS och �0 % med administration på institutionsnivå (ISAK).

Inom CKS verkade under �0�0 forskningskoordinatorer, lektorer, forskar
assistenter och postdokanställda. Deras uppgift är att genom forskning och ut-
vecklingsarbete bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Fil. dr Mats Brusman 
är anställd som forskningskoordinator på �0 % för området samhällsbyggnad. 
På �0 % är han knuten till Tema Kultur och samhälle som forskarassistent 
där han bedriver forskning kring urban kultur och stadsutveckling. Fil. dr Åsa 
Bråmå har en postdokanställning. Hennes forskning kring boende och urban 
utveckling finansieras med forskningsanslag från Uppsala universitet där hon 
också är knuten till Institutet för bostads- och urbanforskning. Fil. dr Gissur 
Erlingsson är anställd som forskarassistent och bedriver forskning inom om-
rådet lokal politik. Han deltar också i planeringen av och genomför seminarier 
och nätverksträffar. Fil. dr Marie Gustavsson är anställd som forskningskoor-
dinator inom välfärdsområdet. Hon bedriver även forskning inom området 
föräldrastöd med inriktning på familjecentraler. Forskningen sker inom ett 
projekt knutet till Tema Barn och Linköpings kommun och som finansieras av 
Statens folkhälsoinstitut. Docent Leif Jonsson är universitetslektor och bedri-
ver forskning om kommunledningsfrågor. I anslutning till detta medverkar 
han – bland annat via nätverk – till att möjligheter för lärande erbjuds perso-
ner i kommunledande funktioner. Han leder (tillsammans med fil. dr Sabrina 
Thelander) CKS båda nätverk för östgötaregionens kommunstyrelseordförande 
respektive kommunchefer. Förutom detta är han knuten till HELIX – ett na-
tionellt så kallat VINNOVA VINN Excellence Centre vid Linköpings univer-
sitet. Fil. dr Eva Marie Rigné har under året arbetat med Regionalt utveck-
lingscentrum samt ansvarat för den vårresa som genomfördes till Boxholm. 
RUC-arbetet har varit inriktat på regional samverkan, kunskapsspridning och 
kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nationella myndigheter. Fil. dr 
Sabrina Thelander är universitetslektor. Hon ansvarar för ett antal seminarier, 
nätverk, kansliuppgifter, utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner och 
är redaktör för CKS rapportserie. Därutöver forskar hon om det kommunala 
ansvaret inom utbildningsområdet, med särskilt intresse för politikers och hö-
gre tjänstemäns agerande och föreställningar. Fil. dr Johan Wänström har en 
postdokanställning och arbetar framförallt inom ramen för ett nationellt kom-
munforskningsprogram som CKS deltar i. Han forskar om lokal demokrati 
samt kommunalt ledarskap, framförallt inom kontexten av besvärliga situatio-
ner och kontroversiella frågor.
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Ramar för verksamheten 2010–2012
Det strategiskt viktigaste arbetet för styrelsen och kansliet under året har varit att 
verkställa det ramdokument som styrelsen fastställt för perioden �0�0–�0��. 
I detta dokument slås CKS ambition att vara en ”kommunernas akademi” fast 
och målen för verksamheten preciseras. Aktiviteterna har stor spännvidd och 
omfattar såväl utvecklings- och forskningsprojekt som seminarier, konferenser, 
samtal, nätverk, dialoger, rapporter som nyhetsbrev. Grundat i de erfarenheter 
som gjorts, och de kontakter som CKS haft med medlemskommunerna, har 
styrelsen valt att precisera fyra verksamhetsfält som prioriterade under plane-
ringsperioden �0�0–�0��. Dessa är:

Kommunal politik och kommunledning 
Arbetet inom verksamhetsfältet Kommunal politik och kommunledning är in-
riktat på att bidra till en ökad kunskap om och reflektion kring frågor som rör 
lokal politik och kommunledning. Dessa utvecklas i dialog med medlemskom-
munerna och verksamheten bedrivs idag under olika former: 

– forskning om frågor som rör lokal politik och kommunledning,
– utbildningsaktiviteter riktade mot kommunledningar, 
– seminarier som syftar till att vara ett forum för att, utifrån olika kom-

munala ansvarsområden, diskutera och reflektera kring hur kommunal 
politik och verksamhet kan förstås ur ett vidare samhälleligt och historiskt 
perspektiv,

– nätverk för kommunstyrelseordförande och kommunchefer. 

Välfärd: omsorg, socialt arbete och folkhälsa 
Välfärdsbegreppet är komplext men i botten finns en föreställning om ”det 
goda livet”. Kommunerna bär i hög grad upp det som medborgarna identifie-
rar som välfärd: vård och omsorg, socialt arbete och förebyggande arbete inom 
folkhälsoområdet. I fokus står barn och ungdomar, äldre, personer med funk-
tionshinder och vuxna i utsatta livssituationer. Arbetet inom Välfärd: omsorg, 
socialt arbete och folkhälsa är inriktat på att

– stötta kommunerna med aktuell välfärdsforskning 
– underlätta kontakter mellan kommunernas välfärdsinsatser och forsk-

nings- och utbildningsverksamhet
– upprätthålla kontakterna med medlemskommunernas FoU- enheter
– arrangera seminarier och konferenser samt stötta och utveckla mötes-

platser för praktiker och forskare. 



�0

Utbildning och regionalt utvecklingscentrum
Utbildning i bred bemärkelse är en central uppgift för kommunerna. Utbild-
ningspolitik har starka beröringspunkter med och är en förutsättning för en 
väl fungerande tillväxtpolitik såväl som för personal- barn- och socialpolitik. 
Inom ramen för kommunal arbetsmarknadspolitik spelar utbildning en cen-
tral roll. En uppgift inom Utbildning och regionalt utvecklingscentrum är att 
bidra till en kunskapsutveckling inom kommunledningarna om frågor som 
rör utbildningsväsendet. En annan uppgift rör Regionalt utvecklingscentrum 
(RUC). De lärosäten som bedriver lärarutbildning är inte längre skyldiga att 
ha RUC, och rektor vid Linköpings universitet har beslutat att avveckla RUC 
som ett särskilt center, vilket innebär att CKS ansvar för verksamheten upphör 
vid utgången av �0�0. RUC-uppdraget har sedan år �000 varit förlagt till CKS 
och innebär 

– att främja och ge stöd till forskning och utvecklingsarbete,
– utveckling av lärarutbildningen vid Linköpings universitet,
– kompetensutveckling av lärare,
– seminarieverksamhet,
– dialoger med kommunledningar. 

Från �0�� kommer utbildningsfrågorna att hanteras under verksamhetsfälten 
Välfärd: omsorg, socialt arbete och folkhälsa samt Kommunal politik och 
kommunledning.

Samhällsbyggnad
Målet för arbetet inom Samhällsbyggnad (Fysisk planering och infrastruktur) är 
att bidra till att uppnå ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sam-
hälle. Ett viktigt instrument i sammanhanget är att skapa en plattform för 
dialog kring tvärsektoriella aspekter av planeringsprocesserna. Tillsammans 
med medlemskommunerna utvecklas relevanta teman som kan bli föremål för 
samtal och seminarier där såväl forskare som kommunrepresentanter och an-
dra intressenter medverkar. Exempel på teman är

– attraktivitet och platsmarknadsföring,
– kulturella aspekter och mjuk infrastruktur,
– persontransporter och regional/lokal utveckling,
– demokrati, politik och samråd, 
– genus och tillgänglighet.

Kommunstrategiskt viktiga forskningsområden har ringats in i dialog med 
kommunerna. Områdena lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokal-
samhällets sårbarhet prioriteras under perioden �0�0–�0��. Vart och ett av 
dessa områden knyter an till ett eller flera av verksamhetsfälten.
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Strategiska insatser
År �00� presenterades en idéskiss kring CKS långsiktiga utveckling, ”Från re-
gionalt till nationellt Centrum för kommunstrategiska studier – en idédiskus-
sion”. Styrelsen beslutade hösten detta år att kansliet skulle driva utvecklings-
arbetet vidare samt att resultatet skulle beaktas i programmet för kommande 
programperiod.

Vid styrelsens sammanträde i mars �006 redovisades ett omfattande un-
derlagsmaterial till stöd för diskussionen om CKS fortsatta utveckling. Detta 
bestod 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 ledde till en uttalad ambition om att CKS skulle satsa på en 
fördubblad verksamhet vid mandatperiodens utgång. Förhandlingar inleddes 
därför med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande samt kom-
munchefer under våren. Under dessa samtal växte ett dokument fram som 
kansliet sände ut till kommunerna kring midsommar. Till följd av mellanlig-
gande val och åtföljande majoritetsskiften i flertalet av medlemskommunerna 
kom svaren från kommunerna att dröja.

Som ett steg i utvecklingsprocessen bekräftades den inslagna vägen vid ett 
styrelsemöte under hösten �006. Särskild uppmärksamhet ägnades då åt de 
vetenskapliga frågorna och hur CKS legitimitet i forskarsamhället kan upprätt-
hållas. Styrelsens uttalade ambition är att utveckla forskningsansatserna och att 
se till att forskningen håller hög kvalitet.

Under första halvåret �007 fortsatte arbetet med att förankra utökningen 
av CKS med de politiska ledningarna i medlemskommunerna. Under sep-
tember månad �007 fullföljdes processen genom att ett nytt samarbetsavtal 
tecknades mellan östgötakommunerna och Linköpings universitet. 

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

Mot denna bakgrund har tre anställningar inrättats. Dels en forskarassistent 
(i 4 år) i lokal politik, dels två FoU-koordinatorer. Fil. dr Gissur Erlingsson till-
trädde anställningen som forskarassistent vid årsskiftet �008/�009. Samtidigt 
tillträdde fil. dr Kent Waltersson en anställning som FoU-koordinator med 
övergripande arbetsuppgifter och under våren �008 anställdes fil. dr Marie 
Gustavsson som FoU-koordinator inom välfärdsområdet.

Ambitionen att vidga antalet medlemmar i CKS till att omfatta fler än öst-
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götakommunerna har rönt framgång genom att Vimmerby kommun anslutit 
sig. Under �009 ägnade den nya styrelsen mycket kraft åt att utarbeta ett nytt 
ramdokument för verksamheten perioden �0�0–�0��.

 Ett centralt inslag i ramdokumentet är att CKS ska få ett nationellt er-
kännande. Detta har bland annat lett till ett flertal kontakter med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). CKS är en av initiativtagarna till det nu 
pågående nationella kommunforskningsprogrammet, där fem kommunforsk-
ningsmiljöer och ett drygt fyrtiotal kommuner samverkar. 

Under �008–�009 öppnades ett nytt verksamhetsfält, fysisk planering och 
infrastruktur, genom att fil. dr Mats Brusman anlitats som expert, och under 
�009 anställts som FoU-koordinator på deltid. Uppdraget består i att utveckla 
CKS verksamhet på området.

Under �0�0 har de fyra verksamhetsfälten (se ovan) som fastställdes av 
styrelsen �009 fått ett allt tydligare genomslag i verksamheten. Ett utvecklings-
arbete pågår där forskningsprojekt och det arbete som utförs av personer knut-
na till CKS knyts allt närmare varandra. 

Under �0�� kommer en ny CKS-professor att rekryteras, och förberedel-
serna inför detta har pågått under året. 

En utvärdering av CKS genomförs under senare delen av �0�0 och början 
av �0�� av professor Mats Benner, Forskningspolitiska institutet, Lunds uni-
versitet.

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 
projekt som CKS är involverat i, antingen som finansiär eller genom medver-
kan av CKS medarbetare. Interaktivt arbete av mer långsiktig nätverkskaraktär 
redovisas under rubriken Nätverk längre fram.

Projekt – finansierade av CKS

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



�3

Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet och 
robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker i Östergötland. 
Under �009 genomfördes intervjuer med lokala nyckelaktörer från samtliga 
tretton östgötakommuner. Kartläggningen (CKS Rapport �009:4) ger en bild 
av risker, sårbarhet och pågående anpassning inför samtida klimatvariationer 
och kommande klimatförändringar. Projektets forskare medverkade även i an-
tologin Samtal pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner 
(CKS Rapport �0�0:�), med en text om klimatanpassningens kommunala ut-
maningar samt i planeringen och genomförandet av CKS kommundag �009. 
Resultat från kartläggningen har även presenterats i artiklar i lokala tidningar, 
Dagens samhälle samt Sveriges Radio Östergötland och Östnytt. Under �0�0 
har forskningen ägnats åt genomförandet av en fördjupad studie av kommun-
politikernas roll, ansvar och handlingsutrymme samt intressekonflikter och 
prioriteringar i arbetet med risker, sårbarhet och anpassning i ett framtida kli-
mat. Intervjuer har genomförts med ledande kommunpolitiker i majoritet och 
opposition i fyra östgötakommuner. 

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. 

Studien handlar om äldre på landsbygden och deras boende. Den är en fort-
sättning på en redan vid NISAL genomförd studie, Staden och de äldres boende, 
en intervjustudie där personer i åldern ��–74 år som bor i stadsdelen Ljura i 
Norrköping, intervjuats om boendekarriär, tankar inför framtida boende, frå-
gor om bostadsområdet och om sociala nätverk. Stadsdelen som rum för äldre 
har även studerats med ett historiskt perspektiv.

Intervjustudien i Ljura 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. Syftet med projektet Förändrade 
livs och boendemönster bland äldre är att studera äldre människor och deras 
livsvillkor på landsbygden. Den övervägande majoriteten av forskningen om 
äldre människor och deras livsvillkor produceras med empiriskt material från 
tätorter och städer. Kunskapsutvecklingen om livet på landsbygden har där-
med kommit att hamna i skymundan. Det urbana fungerar normerande och 
livet på landsbygden uppfattas ofta i termer av vad som saknas i förhållande 
till livet i staden.
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Den aktuella studien genomförs därför i en rural miljö, Ydre kommun i 
södra Östergötland. Informanterna är även i denna studie personer, som vi 
kallar för kommande äldre, det vill säga är mellan �� och 64 år och personer 
som benämns som äldre, det vill säga är mellan 6� och 7� år. Det empiriska 
materialet insamlas genom intervjuer i kombination med en postenkät till ett 
urval av personer som är bosatta i Ydre.

Projektet har samordnats med ett annat projekt vid NISAL, Ogifta äldre 
män på landsbygden, som handlar om hur livet för ensamstående äldre män 
på landsbygden gestaltar sig. Projektledare är Jan-Erik Hagberg och medarbe-
tare är Magnus Nilsson. Inom ramen för projektet intervjuas äldre män som 
aldrig gift sig eller sammanbott med någon under en längre period. Projekten 
genomförs parallellt i Ydre. Det gemensamma för båda projekten är att de 
handlar om boende, åldrande och liv i landsbygd. Båda projekten bedrivs i 
nära kontakt med Ydres kommunledning.

Projektet beräknas sträcka sig till september �0��. Resultaten kommer 
att 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 �0�0:�). Bidraget heter 
”Politik för det goda åldrandet: Boendets variationer för äldre och gamla”.

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

Projektet handlar om hur kommuner hittar sätt att arbeta så att uppsatta mål 
om hållbar utveckling verkligen leder till förändring. Projektet har bland an-
nat studerat kommunernas behov och tidigare erfarenheter av ledningssystem. 
Kopplat till arbetet med hållbarhetsstyrning har projektet också undersökt hur 
kommunerna samarbetar med näringslivet. Under �0�0 genomfördes en in-
tervjustudie bland några svenska och norska kommuner om deras erfarenheter 
av att arbeta med integrerade ledningssystem (med utgångspunkt i de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga dimensionerna i hållbar utveckling). Den resul-
terade i ett arbetsnotat och kommer att utgöra utgångspunkten för en kom-
mande journalartikel. Vidare har resultat från forskningen presenterats vid SIS 
seminarium i Almedalen, vid den nationella konferensen Upphandlingsdagarna 
samt vid en forskar/praktikerkonferens i Newcastle upon Tyne. Sara har också 
kommunicerat forskningsresultaten på en mer kontinuerlig basis i SIS tekniska 
kommitté för utvecklingen av en nationell vägledningsstandard för systema-
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tiskt hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och landsting. Projektet avslutas 
under �0��.

Den lokala och regionala kulturekonomins förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter.
Projektledare: Erling Bjurström. 
Projektmedarbetare: Martin Fredriksson. 
Forskarna är verksamma vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK).

I projektet studeras kulturella och ekonomiska förutsättningar och villkor för 
kulturproduktion på lokal och regional nivå, med speciellt fokus på Norrköping. 
Med fokus på 6–7 fallstudier ringar projektet in och studerar förutsättning-
arna för kulturentreprenörer att verka lokalt och regionalt, samt ger en bild av 
vilka olika inställningar, drivkrafter och motiv som ligger bakom engagemang-
et i olika typer av kulturproduktion, kulturverksamheter och kulturprojekt. 
Projektet startade �008 med en inventering av olika typer av lokala och regio-
nala kulturverksamheter, kulturprojekt och kulturföretag, vilket resulterade i 
en bestämning av vilka fallstudier som skulle ingå i projektet. Fallstudierna 
påbörjades �009 med inriktning mot etableringen av nya museiverksamheter, 
medierad kultur, kreativa företag och turism, samt dessa verksamheters kopp-
lingar till institutionaliserade kulturverksamheter. I och med utgången av �009 
övertogs de tidigare projektmedlemmarna Johan Fornäs och Andreas Nybloms 
roller i projektet av Erling Bjurström och Martin Fredriksson. En första rap-
port från projektet sammanställdes under �009 och publicerades �0�0 i CKS-
antologin Samtal pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner 
(CKS-rapport �0�0:�) i form av artikeln ”Kulturekonomi – framtidens lokala 
tillväxtmotor?” av Erling Bjurström och Andreas Nyblom. Under �0�0 utvid-
gades antalet fallstudier i projektet till sex för att fånga in en större variation av 
olika kulturverksamheter, samtidigt som Martin Fredriksson tog över den roll 
som Peter Aronsson tidigare innehaft i projektet. De fallstudier som återstår i 
projektet genomförs till och med sommaren �0�� och projektet beräknas vara 
avslutat och avrapporterat under hösten �0��.

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

Hur ser situationen ut för familjer där barn och ungdomar behöver stöd av 
sociala myndigheter? Vilka levnadsvillkor lever de under och vilka erfarenhe-
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ter har familjerna av det stöd de får av socialtjänsten? Detta är frågor som 
ett omfattande projekt i flera kommuner i Östergötland önskar få besvarade. 
Projektet löper under två och ett halvt år med start �0�0-0�-0� och genomförs 
i samarbete med 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, Bodö universitet sedan �00� 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 
ingår åtta socialarbetare som medforskare i projektet. De intervjuar ett slump-
mässigt urval av ca �00 familjer som har kontakt med de sociala myndighe-
terna. Intervjuerna handlar om familjernas levnadsvillkor och deras uppfatt-
ningar om de insatser de erhåller från socialtjänsten. Denna del av projektet 
avslutas i april �0�� och i maj samma år påbörjas projektets fas � som innebär 
biografiska intervjuer med familjer som har de svårare livsvillkoren.

Målet med projektet är att öka kunskapen om familjerna och deras livs-
villkor samt att resultaten i förlängningen ska kunna leda till förbättringar i 
verksamheten.

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 (IEI) 
samt Tema Teknik och social förändring (tema T).

Projektet Kultexturism ska ge förutsättningar för ett nätverk där mikroföreta-
gare inom hantverksbaserad textilnäring från Ödeshög, Vadstena, Linköping 
och Norrköping, kommunföreträdare från samma kommuner samt textilfors-
kare och innovationsforskare verkar kring frågor om textil kunskap och ut-
veckling av besöksnäringen. I mötet mellan de olika aktörerna skapas och ana-
lyseras förutsättningar för bedrivande av en typ av näringslivsverksamhet som 
sällan värderas på sina egna villkor: den textila hantverksbaserade industrin och 
dess förutsättningar. Forskarna fungerar som intermediärer mellan universitet, 
kommun och näringsliv och bedriver forskning i anslutning till nätverkets ak-
tiviteter kring �) de textilteoretiska förutsättningarna att bedriva långsiktigt 
textil näringsverksamhet i Östergötland samt, �) de hantverksbaserade tex-
tilföretagens affärsinnovering och kommunens roll i att främja innovativitet 
och kunskapsspridning i lokalsamhället. Denna forskning kan i förlängningen 
komma att stödja även andra kommuners arbete med hantverksbaserade tex-
tilföretag.
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Folkhälsa, välfärd och delaktighet i lokalsamhället 
Projektmedarbetare: Tomas Faresjö och Hans Nilsson.  
Forskarna är knutna till Institutionen för medicin och hälsa (IMH) samt 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK).

Projektet analyserar hur dagens hälsoproblem distribueras i tre olika urbana 
miljöer, städerna Linköping, Norrköping och Motala. Särskild energi riktas 
mot hälsans fördelning på stadsdelsnivå, ett fält som är nära nog outforskat.

Under cirka fem års tid har ett tvärvetenskapligt forskarnätverk, Twincities 
Research Group, verkat vid Linköpings universitet med ett tjugotal medver-
kande forskare. Forskargruppen har stora mängder data som speglar folkhälsan 
i regionen. De studier som hittills gjorts uppvisar betydande hälsoskillnader 
mellan städerna Linköping, Norrköping och Motala. Flera av dessa är allvar-
liga och förenade med stora kostnader för såväl individer som samhället.

Att ekonomisk utveckling påverkar människors hälsa har länge varit känt. I 
en lågkonjunktur ökar folkhälsoskillnaderna och hårdast drabbas de individer 
som har svårt att påverka sina livsbetingelser. Det kan gälla sådant som infly-
tande i arbetet och arbetslöshet. Det kan också handla om att hantera stress 
och allvarliga livshändelser eller att upprätthålla goda hälsobeteenden. Även 
den historia som städerna har och därmed de strukturer som råder är viktiga 
faktorer. Blickar kommer därför också att kastas bakåt i tiden för att se om 
de hälsoskillnader vi har idag funnits sedan länge. Projektet studerar även de 
förändringar som olika befolkningsgrupper uppvisar.

Våra kunskaper om utanförskap och ohälsa i utsatta stadsdelar är brist-
fällig. Samhället kan idag inte förutsäga när utanförskap och ohälsa i utsatta 
stadsdelar når sådana dimensioner att våld och social oro utbryter. Ett grund-
läggande problem är att data om människors sociala villkor finns hos kom-
munerna medan data som gäller ohälsa och sjuklighet finns hos hälso- och 
sjukvården. Forskargruppen avser att i några utvalda områden koppla samman 
dessa data för att skapa ett embryo till prognostiskt underlag för tidig varning 
i samhällsplaneringen.

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 (ISV) samt 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

En av välfärdsamhällets utmaningar är att skapa möjligheter för personer med 
neuropsykiatriska diagnoser att som andra medborgare vara delaktiga i högre 
utbildning och arbetsliv. Det övergripande syftet med studien är att få en för-
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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. 

De neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya diagnoser som under 
�990-talet började användas för att förklara personers svårigheter i skolan 
samt i arbetsliv. Det finns ingen tillgänglig statistik över antalet personer som 
har neuropsykiatrisk diagnos men antalet elever i skolan med diagnoser inom 
området har ökat markant under den sista tioårsperioden. De personer som 
någon gång under sin skoltid 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 arbetsliv.

Projektet innefattar samverkan mellan forskarna vid Linköpings univer-
sitet och representanter från olika verksamheter för Norrköping respektive 
Linköpings kommun som ansvarar för målgruppen som studien omfattar.

Under �0�0 har en genomgång och litteratursökning inom forskningsom-
rådet skett i samarbete med Christina Brage, Linköpings universitetsbibliote-
ket. Utifrån sökningen har en översikt och kartläggning av forskningsområdet 
påbörjats. 

Under året har intervjupersoner rekryterats och intervjuer börjat genom-
föras. Två träffar med representanter från Linköpings respektive Norrköpings 
kommun har genomförts för att diskutera projektet och rekryteringen av in-
tervjupersoner. 

Inom projektet finns ett pågående arbete inom magisterprogrammet i 
Pedagogiskt arbete, IBL, och ett avslutat arbete inom ISV.

Under året som har gått har ett samarbete med professor Helena Hem-
mingsson, ISV inletts. Kontakter har också knutits med Ann Lund, Hjälp-
medelsinstitutet.

Två presentationer av projektet har under året skett i CKS regi: Den �� 
november vid ett nätverksmöte med IFO-nätverket i Motala (se Nätverk inom 
individ och familjeomsorgen) och den 9 december vid CKS torsdagssemina-
rium i Norrköping.

Projektet har även presenterats vid en konferens i Norrköping i december 
arrangerad av Läns-SLAKO (Länskommittén för samråd mellan landstinget 
och kommunerna).

Det kommunala ansvaret inom utbildningsområdet  
– utmaningar, risker och handlingsutrymme
Projektledare: Sabrina Thelander, CKS 
Arbetet med projektet har under �0�0 skett på cirka �� % av heltid.

Kommuner har stor betydelse för hur utbildningen och skolan utveck-
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las i Sverige. De har ansvar för att nationella beslut och riktlinjer verkställs. 
Samtidigt ska det finnas utrymme för ett kommunalt inflytande och självstyre. 
Stat och kommun, region och kommun, politik och förvaltning är relaterade 
till varandra i en komplex process. Olika aktörer, med delvis olika intressen, 
kompetenser och erfarenheter måste samverka och agera. Nu under föränderli-
ga villkor. Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra till ökad kunskap 
om hur kommunala politiker och tjänstemän tolkar sina egna och andras roller 
och uppdrag. Detta har stor betydelse för hur de i vardagen väljer att hantera 
olika situationer, förväntningar och krav. Det får direkta konsekvenser för hur 
utbildningsområdet utvecklas, vilket indirekt får konsekvenser för medbor-
garna. 

I en förstudie har cirka �0 samtal med kommunstyrelseordföranden, kom-
munchefer, ordföranden för utbildningsnämnder (motsvarande) och chefer för 
utbildningsförvaltningar (motsvarande) genomförts. Dessa samtal kommer att 
ligga till grund för en CKS-rapport som publiceras under �0��. I den temati-
seras och analyseras de problematiker och utmaningar som har kommit fram 
i samtalen och som politiker och tjänstemän anser sig behöva hantera. Mer 
precisa forskningsfrågor kommer att formuleras utifrån samtalen. 

Under �0�0 har två delrapporter skrivits:
Delrapport �: Ett kapitel i antologin Samtal pågår … från forskare till po

litiker och tjänstemän i kommuner (redaktörer: Tora Friberg och Sabrina The-
lander): ”Gymnasieskolans marknad – om kommunal samverkan och makt-
löshet”. 

Delrapport �: En litteraturgenomgång för att kartlägga svensk forskning 
om kommunledningars roll och agerande i utbildningssystemet, finansierad 
av SKL: Vad gör kommunledningar inom utbildningspolitiken – varför och med 
vilka konsekvenser?

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 kom-
munala ungdomsverksamheter studera vad öppenvård kan vara i praktiken. 
Projektet utgår från tre analytiska perspektiv: organisation, behandlingsideo-
logi och social praktik.
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De fyra öppenvårdsverksamheter som studeras, tre i Linköping och en 
i Söderköping, har olika inriktningar, men förenas under begreppet öppen-
vård, där en av ambitionerna från kommunernas sida är att förhindra sluten-
vårdsplaceringar. I projektet analyseras hur de olika verksamheterna arbetar 
utifrån de tre perspektiven, samt skillnader och likheter mellan verksamhe-
terna. Projektet baseras på intervjuer med personalen i verksamheterna, samt 
deltagande på personalmöten. Ett tjugotal individuella intervjuer har genom-
förts, samt gruppintervjuer med de fyra personalgrupperna. Dessa intervjuer 
har sammanställts i en delrapport i september �006 och presenterats för verk-
samheterna vid ett seminarium där personalgrupperna gavs stort utrymme att 
komma med synpunkter. Under våren �007 genomfördes intervjuer med verk-
samheternas chefer och därutöver medverkan vid personalens möten. Projektet 
startade hösten �00� och kommer att slutrapporteras under �0��.

Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om 
hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
Projektledare: Leif Jonsson, CKS.

Fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut tog hösten �009 initia-
tiv till och utarbetade tillsammans ett nationellt kommunforskningsprogram 
som skall studera hur kommuner hanterar förändrade ekonomiska förutsätt-
ningar och besvärliga situationer. Det är Centrum för kommunstrategiska stu-
dier (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. Programmet kommer att pågå under åren 
�009–�0�3. 

Under �009 formulerades programmet och kommuner inbjöds att med-
verka. Totalt har 46 kommuner valt att delta, �4 av dem med anknytning till 
CKS. Medverkande kommuner betalar � krona per kommuninnevånare och 
år för åren �0�0, �0�� och �0��. För CKS medlemskommuner betalar CKS 
hälften av avgiften. Tanken är att såväl de fem forskningsmiljöerna som med-
verkande kommuner skall samverka nära med varandra så att erfarenhets- och 
kunskapsutbyte samt därmed lärande kan ske under projektens gång.

Under �0�0 genomfördes en inledande så kallad portalstudie besående av 
att intervjuer gjordes med ledande politiker och tjänstemän från samtliga med-
verkande kommuner. Syftet var att med hjälp av detta få bilder dels av vilka 
besvärliga situationer som kommunrepresentanterna har upplevt, dels av för-
utsättningar för att hantera de besvärliga situationerna. Intervjuerna med kom-
munrepresentanterna (sammanlagt �9� personer) sammanställdes och disku-
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terades vid en konferens i Linköping den ��–�6 november (med Linköpings 
kommun som medarrangör). Det som kom fram vid konferensen ligger till 
grund för de teman som skall studeras djupare under �0�� och�0��.

Från CKS sida medverkade under �0�0 Leif Jonsson och Johan Wän-
ström.

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

Syftet är att fortsätta utvecklingsarbete av det tidsgeografiska synsättet ur ett 
genusperspektiv som Friberg och Scholten använt sig av i sina respektive av-
handlingar. Grundtesen är att tidsgeografin i sammanhanget har en stor poten-
tial för att lyfta fram och öppna upp för en fördjupad förståelse och nya typer 
av analyser samt för att skapa nya begrepp, bland annat inom forskningsområ-
dena vardagens organisation samt förflyttningsmönster/ transporter. Projektet 
är en fortsättning på tidigare samarbete mellan Friberg och Scholten. Se till 
exempel Tora Friberg (�003) ”Prismats lyskraft och feministiska tolkningar” 
i Tidrumsfragment. Rapporter och notiser �6�, Institutionen för kulturgeo-
grafi och ekonomiska geografi, Lunds universitet, samt Tora Friberg (�008), 
”Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden”, i Mats Brusman, Tora 
Friberg & Jane Summerton (red.) Resande, planering, makt. Arkiv förlag, Lund.

Friberg, Scholten och Sandén har under �009 deltagit i konferensen Natur 
~Kultur den �0–�7 juni med ett paper ”Re-reading time-geography, Genus och 
speglingar av makt i tidrummet” som finns publicerat av Linköping University 
Electronic Press. Ett paper presenterades vid konferensen 4th International 
Conference on Women´s Issues in Transportation, Irvine California, �7–�9 ok-
tober �009. Paper: Friberg, Sandén & Scholten: ”Re-reading time geography 
from a feminist perspective. Gendered mobility”. Detta paper kommer att 
publiceras som en artikel i tidskriften Tijdschrift voor economisische en sociale 
geografie under �0��.

Roterande kommunchefskap i Åtvidaberg
Projektledare: Leif Jonsson, CKS.

I Åtvidabergs kommun har man valt ett sätt att ordna kommunchefsfunktio-
nen som man kallar för roterande kommunchefskap. Med det menas att flera 
personer verksamma i övergripande chefsfunktioner i kommunen samtidigt 
utgör en kommunchefsgrupp där personerna roterar på posten som formell 
kommunchef med intervaller på två månader åt gången. När man inte innehar 
positionen som formell kommunchef är man biträdande kommunchef med 
ansvar för vissa delar av kommunchefsfunktionen. Kommunchefsgruppen ut-
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görs av fem personer: tre förvaltningschefer, personalchef samt ekonomichef. 
CKS har under �0�0 uppmärksammat den speciella ordningen. Två frå-

gor har stått i centrum: Den ena handlar om vilka idéer som ligger bakom 
konstruktionen. Den andra frågan gäller varifrån idéerna kom. Studien är i 
stort sett klar och vi har kunnat notera att svaret på den första frågan är att det 
framför allt är idéer om hur chefsfunktionen skall fungera i förhållande till dess 
uppdragsgivare som har präglat konstruktionen. Svaret på den andra frågan är 
att idéerna bakom konstruktionen har sitt ursprung i lokala omständigheter, 
vilket är intressant att notera i tider då organiseringsidéer ofta sprids inom och 
mellan kontexter. Den aktuella kommunen behövde en kraftfull och samlad 
ledning för att komma till rätta med en besvärlig ekonomisk situation. Bakom 
chefskonstruktionsidéerna fanns också upplevda problem kretsande kring en 
tidigare kommunchefkonstruktion som hade upplevts som ineffektiv. 

Utifrån det aktuella fallet kan några allmänna lärdomar göras. En första 
är att den konstruktion som kallas för roterande kommunchefskap har all-
mängiltiga inslag i sig, vilket gör att den kan vara tillämpbar i andra miljöer. 
En andra lärdom handlar om att den aktuella chefskonstruktionen är mindre 
personberoende än som ofta är fallet med enskilt chefskap och det är den på 
grund av att den är språksatt. En tredje lärdom är att det aktuella fallet pekar 
på betydelsen av att kommunledande aktörer både lägger vikt vid ledningsor-
ganiseringsfrågor och kan handskas med sådana frågor.

Studien avrapporteras under våren �0��.

Institutionalisering av chefskap
Projektledare: Leif Jonsson, CKS.

Den forskning om kommunchefsfunktionen som Leif Jonsson på senare år 
har gjort har skett utifrån institutionaliseringsperspektiv i avsikt att uppmärk-
samma kontextuella förhållandens inverkan på chefskap. Sådana perspek-
tiv har använts i den studie som resulterade i boken Kommunchefer blir till 
(�009) och i studien av roterande kommunchefskap i Åtvidabergs kommun. 
Perspektivanvändningen har varit givande och har inspirerat till ett teoretiskt 
arbete syftande till att bidra med tankar om alternativ till den dominerande 
individinriktade forskningen om ledarskap och chefskap. 

Detta arbete har utförts under hösten �0�0 i avsikt att publiceras i tidskrif-
ten Nordiske Organisasjonsstudier. 

I artikeln visas att forskning om institutionalisering av chefskap med för-
del kan ske utifrån institutionaliseringsperspektiv. Sådana perspektiv erbjuder 
möjligheter att dels studera idémässigt präglande av chefskap över tid, dels 
uppmärksamma idéöversättande processer mellan kontexter och hur sådana 
processer hanteras av aktörer.
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Kommunala ledningssystem och politik
Projektledare: Leif Jonsson, CKS.

I många kommuner införs så kallade ledningssystem som skall medverka till 
att kommuner får till stånd kommungemensamma planerings- och budgete-
ringsprocesser. Motala kommun är en sådan kommun. I Motala försöker man 
med hjälp av det system (LedMot) som man installerar få bättre genomslag för 
politik. Detta är intressant mot bakgrund av att studier har visat att det finns 
risk för att införande av effektivitetssträvande ledningssystem kan medföra att 
ledning av kommuner präglas av administrativt tänkande och att utrymmet 
för politik begränsas. Därför kommer den aktuella studien att studera mötet 
mellan politik och ledningssystemet med hjälp av det som görs i Motala. Två 
frågor är speciellt intressanta:

Hur kommer politik in i ledningssystemet och omsätts i handling? Denna 
fråga sätter fokus på frågor om hur ledningssystemet fylls med innehåll i form 
av visioner och mål av olika slag och därmed på hur systemet fungerar som 
verktyg för politisk ledning och styrning.

Hur handskas politiker med ledningssystemet? Denna fråga rör frågor om 
organisation och rollfördelning, vilket kan ses som att fokus sätt på frågor om 
form och på användning av systemet.

Projektet är tänkt att studera ledningssystemet och de nämnda frågorna vid 
flera tillfällen under �0�� och �0��. Under våren �0�� studeras arbetet med 
planeringsförutsättningar för �0�� och under hösten �0�� arbetet med mål 
och resursplan för �0��. Eventuellt görs sedan en tredje studie under våren 
�0�� vad gäller planeringsförutsättningar för �0�3.

Genom att på så sätt göra flera nedslag i studien ges möjlighet att studera 
ledningssystemet i dess helhet under en dryg årscykel. Mellan de tre nedslagen 
återförs gjorda iakttagelser till ledande aktörer i kommunen. 

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson, CKS

Svensk partiforskning är förhållandevis tunn, och traditionellt politiskt del-
tagande som äger rum inom ramen för det representativa demokratiska sys-
temet, framför allt inom partierna, är underutforskat. Detta är beklagansvärt 
mot bakgrund av att den representativa demokratins absoluta huvudrollsin-
nehavare – partierna – tycks omvandlas i tämligen rask takt där medlemstalen 
halverats under en tjugoårsperiod och att flertalet lokala partiföreningar har 
svårt att fylla sina valsedlar med kandidater inför val. Mot denna bakgrund är 
den underliggande idén med föreliggande forskningsprojekt att utveckla kun-
skapen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verksamhet 
på lokal nivå, dels genom att undersöka drivkrafterna bakom engagemang och 
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icke-engagemang inom partierna, dels om hur beslutsfattande, delegation och 
interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpolitiken. Mot bakgrund 
av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet till att kunna bidra till att 
diagnosticera den representativa demokratins hälsotillstånd.

Under �0�0 resulterade projektarbetet i rapporten Politikens villkor: Om 
engagemang och avhopp i kommunpolitiken (Erlingsson & Öhrvall �0�0), 
samt artikeln ”Partier i förändring” i Statsvetenskaplig tidskrift (Erlingsson & 
Brommesson �0�0). Under �0�� pågår ett nätverksbyggande inom projek-
tet, där en större ansökan förbereds tillsammans med forskare från Lund och 
Uppsala.

Nya partier – uppkomst, framgång och demokratiska implikationer
Projektledare: Gissur Erlingsson, CKS.

Det svenska partisystemet var länge en renodlad läroboksillustration över hur 
stabilt ett partisystem verkligen kan vara, då i princip samma fem partier full-
ständigt dominerade svenskt politiskt liv. Under de gångna decennierna har 
antalet nya partier, i synnerhet på kommunal nivå, ökat sin närvaro kraftigt i 
de kommunala fullmäktigeförsamlingarna. Även i landstinget har nya aktörer 
tagit plats, och i Europaparlamentsvalen har såväl Junilistan som Piratpartiet 
skördat relativt stora framgångar. I �0�0 års val såg vi också för första gången 
hur ett parti vars huvudsakliga, ja, kanske enda försäljningsargument gentemot 
väljarmarknaden var kraftig kritik mot existerande invandrings- och integra-
tionspolitik, tog plats i riksdagen: Sverigedemokraterna. På ett allmänt plan 
uppehåller sig forskningsprojektet vid ett par centrala frågeställningar i anslut-
ning till nya partiers framgångar: Varför bildas de? Varför lyckas de attrahera 
väljare, och vilka väljare attraheras av dem? Vad skiljer representanter för dessa 
nya partier från de etablerade? Vad kan deras insteg i valda församlingar få 
för typer av implikationer, såväl för den administrativa effektiviteten som för 
demokratin mer långsiktigt?

Under �0�0 resulterade arbetet med detta projekt i artikeln ”Utmanarna: 
uppkomst, idéer och opinion” i Statsvetenskaplig tidskrift (Erlingsson & Persson 
�0�0), samt bokkapitlet ”Varför röstade väljarna på Piratpartiet” i boken 
Väljarbeteende i Europaval (Erlingsson & Persson �0�0). 

Kommunstruktur och kommunal självstyrelse
Projektledare: Gissur Erlingsson, CKS och Jörgen Ödalen, Uppsala universitet.

När den politiska basorganisationen ska utformas, står presumtiva grundlags-
konstruktörer inför två fundamentala beslut: (a) hur stora och hur många ska 
landets kommuner vara, samt (b) hur stor autonomi ska kommunerna tillåtas 
ha visavi centralmakten? Under den svenska historiens lopp har de beslutande 
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politiska eliterna mer eller mindre ständigt fattat beslutet att gå mot få och 
stora kommuner, och där omfattningen av den kommunala självstyrelsen all-
tid varit beroende av centralmaktens välvilja. Detta är idépolitiskt ingalunda 
det enda tänkbara sättet att organisera kommunnivån på, och faktum är att 
det finns goda skäl att tro att sättet som man väljer att institutionalisera den 
politiska basorganisationen har långtgående politiska konsekvenser, där vissa 
värden gynnas på bekostnad av andra. Detta forskningsprojekt har bl.a. till 
avsikt att utreda vilka värden olika sätt idémässigt organisera kommunnivån 
gynnar, samt undersöka hur man kan förklara att vissa politiska system valt en 
viss typ av lösningar, medan andra valt andra.

Under �0�0 arbetade vi med uppsatsen ”Kommunsammanläggningarna 
�9��-74: Hur blev de politiskt möjliga?” (Erlingsson, Wångmar & Ödalen 
�0��), som i december blev accepterad av tidskriften Scandinavian Journal of 
Public Administration, och publiceras under �0��. Under �0�� arbetar vi med 
en ansökan som syftar till att bredda projektet och göra det länderkomparativt, 
där de svenska erfarenheterna och utfallen är tänkta att jämföras med de brit-
tiska.

Projekt – med annan finansiering

Utvärdering av projektet TÄNK OM 
Projektledare: Susanne Urban, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).
Projektet i sin helhet finansieras med �8 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 förutsättning-
ar, Näringsliv, Kunskap, Områdesutveckling och syftar till stadsdelsutveck-
ling i Skäggetorp och Ryd i Linköping, samt Klockaretorpet och Navestad/ 
Ringdansen i Norrköping. Projektet vänder sig till ca 300 deltagare: långtidsar-
betslösa, långtidssjukskrivna, personer med sjuk- och aktivitetsersättning, samt 
personer med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning för flyktingar. 
Målet är att bidra till att dessa får ett ökat inflytande över sin egen livssituation 
(egenmakt) och möjlighet att försörja sig själva. 

CKS är ansvarig för utvärderingen av projektet. För detta har Susanne 
Urban, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, kontrakterats. Huvud-
inriktningen i utvärderingen är att följa processerna i det arbete som genom-
förs i TÄNK OM och analysera hur dessa bidrar till att påverka bostadsom-
rådena och dess invånares möjligheter på arbetsmarknaden. Utvärderingen ska 
utföras i nära återkoppling och dialog för att fungera som ett utvecklings- och 
kvalitetsverktyg under projekttiden. 
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CKS avrapporterar återkommande utvärderingsresultat till styrgruppen för 
projektet samt avlämnar årligen en lägesrapport. En slutrapport avlämnas se-
nast �0��-09-0�, inför avslutningen av projektet under våren �0�� kommer 
seminarier att genomföras kring utvärderingens resultat.

Samverkande föräldrastöd
Under våren �009 lanserade regeringen en nationell satsning på föräldrastöd. 
Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor 
under två år till kommuner och högskolor/universitet som i samverkan ansök-
te om stöd att utveckla samt beforska generellt riktade föräldrastödsinsatser. 
Linköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet arbetade fram 
en ansökan där Tema Barn är den huvudsakliga forskningsmiljön och som i 
samverkan med CKS bistår med kunskaps-, process- och forskningsstöd till 
det nätverk för föräldrastöd som bildar stommen i projektet. Som samarbets-
partners i projektet finns flera östgötakommuner, landstinget samt ideella or-
ganisationer. Ansökan beviljades med ca 6,9 miljoner och projektet påbörjades 
i januari �0�0. Kontaktperson för CKS är Marie Gustavsson, som inom ramen 
för projektet arbetar med en studie av familjecentraler. Syftet med studien är 
tvåfaldigt: dels att beskriva och analysera förståelsen för föräldrars behov av 
stöd (generellt och riktat) hos personal på familjecentraler, samt deras syn på 
den egna verksamheten. Dels att beskriva och analysera föräldrars erfarenheter 
av och önskemål kring stöd genom familjecentraler. Studien pågår under två 
år och avslutas i december �0��. Marie Gustavsson har även varit involverad i 
och stöttat den enkätundersökning som genomförts i Valdemarsviks kommun 
kring behov av föräldrastöd. 

Under �0�0 inlämnades en ny ansökan till FHI och där Linköpings kom-
mun och Linköpings universitet fick beviljat ytterligare medel. Inom ramen 
för detta kommer CKS att vara involverat i ett treårigt projekt som omfattar 
forskning och utvärdering av samverkan kring föräldrastöd.

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

Det är sedan länge känt att personer med utländsk bakgrund är starkt under-
representerade i egnahem och överrepresenterade i hyresrätt, särskilt i de all-
männyttiga bostadsbolagens bestånd. Projektet syftar till att särskilt undersöka 
de institutionella systemens och aktörernas roll för vidmakthållandet av den 
påtagliga etniska delning som råder på bostadsmarknaden.
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Projektet befinner sig i sin slutfas. Arbete pågår för närvarande med slut-
rapportering av projektet i form av en bok. Slutversion av manus beräknas vara 
klart sommaren �0��.

Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter
Projektansvarig: Professor Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforsk-
ning, Uppsala universitet. 
Projektmedarbetare: Åsa Bråmå, CKS, Emma Holmqvist och Zara Bergsten, vid 
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, samt professor Lena 
Magnusson Turner, NOVA, Oslo.  
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Detta projekt tar sin utgångspunkt i den politiska ambitionen att bygga blan-
dade bostadsområden för att åstadkomma blandad befolkning och motverka 
boendesegregation. Syftet är att bidra till ett förbättrat kunskapsläge för fram-
tida planering när det gäller �) i vilka geografiska kontexter planering för social 
blandning är viktigast och har störst potential att lyckas, samt �) 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, 
intervjuer och enkäter.

Projekt – som avslutades under 2010

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

Projektet initieras under �007 och har huvudfinansierats av CKS. 
I projektet studerades frågor om vad som händer ett lokalsamhälle (exem-

plifierat med Vimmerby) där upplevelseindustri knutet till kulturarv (Astrid 
Lindgren) utvecklas. Under �008 gjordes studier av hur Astrid Lindgrens Värld 
och andra kulturarvspräglade miljöer i Vimmerby har utvecklats de senaste �� 
åren. Fokusgruppsamtal hölls med politiker, kommunala chefer, näringslivs-
företrädare, ungdomar och andra grupper av människor i Vimmerby. 

Med hjälp av detta material utarbetades en antologi under �009. Antologin 
publicerades under första halvan av �0�0 med titeln Astrid Lindgrens Världar 
i Vimmerby – en studie av kulturarv och samhällsutveckling (Nordic Academic 
Press).
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Samarbete mellan kommuner och universitet/högskolor  
– en kartläggning och diskussion
Projektledare: Leif Jonsson och Kent Waltersson, CKS.

I slutet på �008 fick CKS och HELIX VINN Excellence Centre vid Lin-
köpings universitet i uppdrag att genomföra en nationell undersökning av 
hur kommuner samverkar med universitet/högskolor i organiserade former. 
Undersökningen genomfördes under �009 i form av samtal med kommunala 
företrädare för fyra kommuner och en enkätundersökning besvarad av före-
trädare för trettio kommuner. 

Sammanfattningsvis verkar det utifrån undersökningen som om kommu-
ner 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 
företagsetableringar och företagsutveckling sker i anslutning till högskolor och 
universitet. Av undersökningen framgår också att kommuner vill kunna höja 
kvalitet i kommunal verksamhet med hjälp av högskolesamverkan. 

Undersökningen avslutades i november �009. Resultatet publicerades un-
der våren �0�0 i en rapport med titeln Kommuner och universitet/högskolor i 
samverkan – en kartläggning och diskussion utgiven av Sveriges Kommuner och 
Landsting.

Hållbara Framtidsbilder för kvinnor och män
Projektledare: Mattias Höjer (�� %), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 
Stockholm. Medarbetare: Ulrika Gunnarsson Östling (�00 %), KTH, och professor 
Tora Friberg, CKS (��%). 

Projektet startade �006, är förlagt till KTH och finansieras av Vinnova. 
Projektets syfte är att analysera hållbara framtidsbilder ur ett köns/genusper-
spektiv och dra lärdomar av svårigheterna, och att utveckla metoder att analy-
sera effekter för kvinnor och män av olika regionala utvecklingar. Vilka köns-
strukturer skapar och upprätthåller framtidsbilderna? Finns könsperspektivet 
med i framtidsbilder som behandla långsiktiga miljöproblem? Granskningen 
av framtidsbilder är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inkludera kön 
i analyser av framtider. Projektet har nu avslutats. Ulrika Gunnarsson Östling 
som varit anställd som doktorand i projektet kommer att disputera den �0 
juni �0��.

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

Projektet, vilket slutfördes under �009, syftade till att skapa gemensam förstå-
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else för de medverkande forskarnas perspektiv på organisering i kommuner. 
Forskarna har i samverkan analyserat sin tidigare företagsekonomiska, infor-
matik- och statsvetenskapliga forskning om kommunala praktiker i gräns-
snittet mellan offentliga myndigheter och omgivande samhälle. Härigenom 
har perspektivövergripande teorier och begrepp med relevans för kommun-
strategiska praktiker utvecklats. Inom ramen för projektet har det producerats 
seminarier, konferensbidrag och forskningsansökningar. Därtill har projektet 
återkopplats till nätverket för kommunchefer samt i flera möten med kom-
munala praktiker.

Projektet har också resulterat i ett bidrag till CKS-antologin Samtal pågår … 
från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS rapport �0�0:�). 

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

I projektet fokuseras hushållens vardagliga rese- och rörlighetsmönster i lokal-
samhället, det vill säga den ort där människor bor och vistas en stor del av sin 
vardag. Vilka lokala transportinfrastrukturer framstår som allra viktigast för 
att människor ska anse att lokalsamhället är funktionellt, attraktivt och ger 
förutsättningar 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 genererar kunskap som kan an-
vändas i den lokala och regionala planeringen. Under våren �009 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 �0�0:�). Dessa resultat föredrogs kommunfull-
mäktige i Vadstena i april �0�0. 

Under hösten �009 genomfördes två fokusgruppsintervjuer i Ljura, Norr-
köping. Under våren �0�0 genomfördes två fokusgruppsintervjuer i Åtvidaberg. 
Materialet från de tre östgötaorterna låg till grund för den sammanfattande 
rapport som författades under hösten �0�0, och som publicerats som en del 
i CKS rapportserie �0�0 (Isaksson, Karolina: Lokalsamhället och vardagens 
transporter – berättelser från Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping. CKS 
Rapport �0�0:6). Resultaten från studien presenterades även på ett CKS-semi-
narium i december �0�0.
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Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk:  
Kommuner, näringsliv och näringspolitik i Östergötland
Projektledare: Geoffrey Gooch och Bo Persson, Avdelningen för statsvetenskap, 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). 

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

Huvuddelen av materialinsamlingen och bearbetningen av materialet 
genomfördes under perioden �004–�006. En student som handletts inom 
projektets ram lade fram sin C-uppsats om näringspolitiska nätverk �007. 
Uppsatsen bygger på en enkätundersökning där frågor besvarats av närings-
livssekreterare i över fyrtio kommuner i Sörmlands, Västmanlands, Örebro och 
Östergötlands län. På grund av tjänstledighet blev slutrapporteringen av pro-
jektet uppskjuten till �0�0 då rapporten publicerades i CKS rapportserie: Bo 
Persson Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, utveckling 
(Rapport �0�0:�). 

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

Kommuner 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 re-
laterade till varandra. Olika aktörer, med delvis olika intressen, kompetenser 
och erfarenheter måste samverka och agera – under föränderliga villkor. Det är 
av stor betydelse att veta mer om hur detta går till, och med vilka konsekven-
ser. I detta projekt gjordes en litteraturgenomgång av samhällsvetenskaplig 
forskning som fokuserar utbildningssystemet och kommunledningars roll och 
uppdrag i detsamma. Av intresse var bland annat perspektiv som ökar förstå-
elsen av hur politik, organisation, regelverk och sociala relationer samverkar. 
Projektet är rapporterat till SKL.
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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
�0�0 års kommundag arrangerades i Kinda den �� november i samarbete mel-
lan CKS och Kinda kommun. Rubriken för dagen var Lokal näringslivspolitik 
– hur blir den till verklighet? Dagen erbjöd goda möjligheter till kunskaps-
utveckling och deltagarna fick lyssna till forskare och människor med egna 
vardagliga erfarenheter av praktiskt förändringsarbete. Under förmiddagen 
bjöds två plenarföreläsningar. Den ena föreläsningen, Kommunal och regional 
näringslivspolitik – retorik och praktik, hölls av Bo Persson som är universitets-
lektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), avdel-
ningen för statsvetenskap, Linköpings universitet.

Den andra, Entreprenörskap i och genom kommunernas omvandling, hölls 
av Elisabeth Sundin som är professor vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling (IEI), avdelningen för företagsekonomi, Linköpings uni-
versitet. Eftermiddagen bjöd på fyra parallella workshops: 

�. Samsyn om samverkan eller samverkan för samsyn – näringslivsutveck-
ling i skärningspunkten mellan flera ansvarsområden 

�. Är alla med i båten – vem ror och vem styr? Om samverkan mellan kom-
mun och näringsliv 

3. Kreativa näringar i praktiken – om projektet ”kultexturism” 
4. Från arbetslöshet eller sjukskrivning till företagande – kan kommuner 

stötta ”nödvändighetsentreprenörer”? 
Moderator på förmiddagen var Tora Friberg, CKS. Moderatorer under efter-
middagen var politiker och forskare som är ledamöter i CKS styrelse. För pro-
grammet svarade Sabrina Thelander, CKS. Totalt deltog cirka hundra politiker, 
tjänstemän och forskare. 

CKS kommunledningsseminarium
Under �0�0 planerades två kommunledningsseminarier. De riktar sig till po-
litiker, kommunchefer och förvaltningschefer. Avsikten är att seminarierna ska 
vara ett livaktigt forum för att diskutera och reflektera kring hur kommunal 
politik och verksamhet kan förstås ur ett vidare samhälleligt och historiskt per-
spektiv. Detta diskuteras utifrån kommunala ansvarsområden – vi fokuserar 
nu utbildningsväsendet. Förhoppningen är att seminarierna ska kunna leda 
till fortsatta diskussioner i de enskilda kommunerna. Varje seminarium består 
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av en längre föreläsning som sedan följs av en gemensam diskussion. Vid varje 
seminarium är en kommunrepresentant moderator.

Temat för det första seminariet var Kommuners ansvar och handlingsutrym
me – om kommunledningar som part i utbildningspolitiken. Ann Quennerstedt 
från Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap vid Örebro 
universitet var gästande forskare. Under seminariet diskuterades vad som har 
hänt under de senaste åren förändringar inom utbildningsområdet: Är kom-
munledningar en part i utbildningspolitiken och i så fall hur? Under semina-
riet berättade Ann Quennerstedt om hur kommunens roll omtalas på olika sätt 
i rikspolitiken, på Skolverket och i lokalpolitiken. Dessa olika synsätt på vad 
som är kommunens roll visar sig få betydelse för hur man ser på vilket ansvar 
kommuner har för genomförande av utbildning, men ännu mer för hur man 
betraktar kommunens handlingsutrymme i skolpolitiska frågor. Moderator 
var Peter Gottberg, ställföreträdande bildningschef i Linköpings kommun. 
Det andra planerade kommunledningsseminariet, Hur kan kommunerna klara 
kunskapsuppdraget? Om att ta uppföljningsansvar för alla ungdomar, med Jonas 
Olofsson, forskare vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, som föreläsare 
ställdes in på grund av sjukdom och ges istället i maj �0��. Ansvarig för CKS 
kommunledningsseminarier var Sabrina Thelander.

CKS torsdagsseminarier
CKS erbjuder 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, tjänstemän eller fors-
kare – att presentera något i vår miljö. Vår avsikt är att seminariedeltagarna ska 
kunna diskutera intressanta frågor under otvungna former. Under �0�0 deltog 
närmare �00 personer i dessa seminarier. Några exempel på seminarier �0�0:

– Hur ser lyckad politik för lokal och regional innovation och omvandling ut? 
Jerker Moodysson, fil. dr i ekonomisk geografi, verksam vid CIRCLE 
(Centre for innovation, research and competence in the learning eco-
nomy), Lunds universitet. 

– Kommunalrådets uppdrag och utmaningar – om makten, ansvaret och ledar
skapet, Urban Strandberg, fil. dr i statsvetenskap, docent och verksam vid 
CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor).

– Hur ser beslutsunderlagen ut i svenska kommuner? Om möjlighet till gott 
beslutsfattande, PerOla Öberg, fil. dr i statsvetenskap, docent och verksam 
vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

– Socialt arbete i förändring – från och med SoU 2008:18, Kerstin Johansson, 
fil. dr och lektor i socialt arbete vid ISV, Linköpings universitet och fors-
karassistent vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
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– Eftervalsanalys, Gissur Erlingsson, fil. dr i statsvetenskap och forskar-
assistent vid CKS, presenterade tillsammans med Richard Öhrvall, SCB, 
en eftervalsanalys med särskilt fokus på resultaten i de östgötska kommun-
erna. Ledarskribenterna Peter Götell (Östgöta Correspondenten) och 
Widar Andersson (Folkbladet) kommenterade och reflekterade kring pre-
sentationen.

– Hushållen och vardagens transporter – lokala perspektiv på kommunala och 
regionala planer och program, Karolina Isaksson, forskare vid Statens väg- 
och transportforskningsinstitut (VTI).

– Övergången till arbetsliv och högre studier för personer med neutropsykia
triska funktionshinder – om delaktighet och lärande, Kristina Hellberg, 
universitetslektor i pedagogik, och Anette Kjellberg, universitetslektor i 
arbetsterapi, Linköpings universitet.

Ansvarig för CKS torsdagsseminarier var Sabrina Thelander, CKS.

Utvärderingskonferens 12 mars 2010: Utvärdera mera? 
CKS arrangerad en konferens kring utvärdering där politiker och tjänstemän 
fick ta del av forskning kring utvärdering och uppföljning i relation till kvalitet 
och ekonomi för kommunal verksamhet. Kommunerna upplever allt större 
krav på utvärdering och uppföljning. 

Initiativet till dagen togs inom kvalitetsnätverket, Qvalitet Öst, vilka ock-
så arrangerade dagen tillsammans med CKS. Syftet med konferensen var att 
åstadkomma ett lärande i regionen kring uppföljning och utvärdering. Detta 
innebär kritisk diskussion och reflektion kring hur resultat av utvärdering 
kan användas för att förbättra och utveckla processer antingen det handlar 
om projekt, utveckling av verksamhet eller politiskt ledarskap i kommuner.  
Konferensen inleddes med att CKS tf föreståndare, Kent Waltersson, hälsade 
alla välkomna och reflekterade över problem och möjligheter med utvärde-
ring. 

Förmiddagen bjöd på två plenarföreläsningar: FD Hanne Kathrine Krog-
strup, Aalborgs universitet, talade under rubriken: Resultatbaserad styrning i 
offentlig sektor är tidens ”management trend”. I sin föreläsning koncentrerade 
hon sig på hur resultatbaserad styrning har fokus på mätning av effekter och 
prestationer. Frågor som berördes var: Vad är egentligen effektutvärdering och 
prestationsmätningar? Vilken kunskap inkluderar dessa utvärderingsmetoder 
och vilken kunskap exkluderas?

Den andra plenarföreläsaren var Anders Norrlid från Rådet för främjan-
de av kommunala analyser (RKA är en ideell förening bildad av staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete) som föreläste om hur svenska 
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kommuner använder sig av jämförande statistik och nyckeltal. Den fråga han 
fokuserade var: Vad är relevanta mätetal? 

Under eftermiddagen gavs ett antal valbara seminarier inom mer specifika om-
råden: Det fösta seminariet rörde Utvärdering och kvalitetsarbete inom skolans 
område, med inledningar av Peter Gottberg och Elisabeth Stärner, Linköpings 
kommun.

Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborgs universitet. Foto: Eva Hulth.

Carolin Meijer, Anita Silfver och Elisabeth Ulvenäs. Foto: Eva Hulth.
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Det andra seminariet hade rubriken Ekonomi och kommunal styrning. 
Ekon. dr Ulf Ramberg från Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och 
Utbildning (KEFU), fördjupade diskussionen om utvärdering kopplat till kva-
litet och ekonomi och dess roll för det politiska ledarskapet i en kommunal 
kontext. 

Det tredje seminariet handlade om Utvärdering av och i kommunalt väl
färdsarbete, föreläste gjorde fil. dr Per-Åke Karlsson, verksamhetsledare vid FoU 
Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås. Han pekade på att för ett kunskaps-
/evidensbaserat välfärdsarbete spelar utvärdering en central roll. Utvärdering 
belystes och exemplifierades utifrån aspekterna brukare, arbetsmetoder och 
verksamhetskvalitet. 

Det fjärde seminariet hölls av professor Lennart Svensson, en av forsknings-
ledarna vid HELIX, Linköpings universitet samt forskningsledare vid APeL-
FOU i Lindesberg och rörde Lärande utvärdering och följeforskning. Syftet med 
lärande utvärdering är att utvärderingen direkt ska komma till nytta för att 
utveckla ett projekt och göra det bättre. På seminariet diskuterades erfarenhe-
terna från denna typ av utvärdering. 

Ett drygt hundratal deltog i utvärderingsdagen. 

Uppsatstävlan
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. Priset för �009 års upp-
sats gick till Anna Elmqvist för Bland kobbar och skär: en studie av äldres boende 
i en svensk skärgårdsmiljö.  

Att visa omtanke om alla invånare och att utforma välfärden så att allas 
rättmätiga behov tillgodoses är en av kommunernas viktigaste uppgift. För 
gruppen äldre kan det bland annat innebära att se till att boendemiljön funge-
rar så att de äldre kan bo kvar så länge de önskar. För att fullgöra denna uppgift 
behöver kommunen kunskaper om de äldres faktiska förhållande och hur de 
själva upplever sin situation.

Uppsatsen ger oss insikter om livsvillkoren för ett antal boende i skärgårds-
miljö, vilka förutsättningar som finns för boendet, vilka värden som motiverar 
deras kvarboende samt vilka tankar de har om åldrandets betydelse för deras 
framtida boendesituation.

Uppsatsen är synnerligen kommunrelevant, den berör ett aktuellt ämne, är 
mycket välskriven och läsbar samt uppfyller i övrigt de krav som kan ställas på 
en välgjord uppsats. 

Uppsatsen är en kandidatuppsats från programmet Samhälls- och kul-
turanalys vid Linköpings universitet. Handledare var Magnus Nilsson, Insti-



36

tutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköping universitet. 
Priset, som uppgår till �� 000 kronor, delades ut av CKS ordförande Per 

de Faire i anslutning till Regionförbundet Östsams fullmäktigesammanträde 
torsdagen den �� november �0�0. 

Kommunbesök
CKS har som uppdrag att, i dialog med kommunledningarna på lokal nivå, 
identifiera relevanta frågeställningar att arbeta vidare med. Under �0�0 
har flera kommunbesök genomförts av en eller flera av CKS medarbetare. 
Kommunbesök har gjorts dels i syfte att diskutera särskilda områden och dels 
för att presentera CKS i ett bredare perspektiv för kommunernas beslutande 
församlingar.

Under �0�0 har bland annat flera kommunbesök gjorts inom ramen för 
det nationella kommunforskningsprogrammet. Johan Wänström har besökt 
kommunledningarna i alla tio medlemskommuner som deltar i forskningspro-
grammet samt Västervik, Tranås, Eskilstuna och Västerås för att skapa en bild 
av de utmaningar och besvärliga situationer som varje kommun har eller har 
haft att hantera.

CKS vårresa
�0�0 års vårresa hade temat ”Kultur som resurs – för företagande, förenings-
liv, forskning och utveckling”. Olika miljöer med anknytning till detta tema 
besöktes och det gavs tillfällen till reflektion och erfarenhetsutbyte. Såväl po-
litiker som tjänstemän från medlemskommunerna deltog i resan som locka-
de omkring tjugofem deltagare. Resan gick från Norrköping via Linköping 
med destination Boxholm. Under färden presenterade Johanna Nählinder, 
Linköpings universitet och Ulla-Karin Hellsten, Östergötlands Ullspinneri AB 
forskningsprojektet Kultexturism (se Projekt ovan). I Folkets Hus Boxholm vi-
sade och berättade föreståndaren Birger Ekström om satsningen på direktsänd 
opera och 3D-film i Boxholm. Petra Nordin Carlsson, Östsam, pratade däref-
ter om projektet ”KRUT – Kreativ utveckling” i östra Mellansverige. Därefter 
gjordes ett besök på Linnefors Krukmakeri där krukmakare Jeanette Bennich 
berättade om sin verksamhet. Under hemresan reflekterade Leif Jonsson, CKS, 
kring temat och intrycken från dagen.
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Leif Jonsson, CKS. Foto: Mats Brusman.

Jeanette Bennich, Linnefors Krukmakeri. Foto: Mats Brusman.
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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 samar-
bete med samtliga medlemskommuner och forskare inom hela universitetet. 
Nätverken sträcker sig över en flerårsperiod, normalt minst tre år och omprö-
vas regelbundet. Kontinuitet eftersträvas. Behovet av nätverk uppmärksammas 
i de kontakter CKS har med kommuner och forskare. I detta sammanhang 
spelar kommunsamtalen en viktig roll. Initiativ kommer inte sällan från en-
skilda medarbetare inom universitet och kommuner.

Nätverk

Ledning av kommuner  
– nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer
Sedan �00� äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelseordförande från kommunerna i Östergötland och från några kommu-
ner i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. 
Ett liknande samarbete pågår sedan �999 mellan kommunchefer och forska-
re. Sedan �004 medverkar också styrelseordföranden och regiondirektören i 
regionförbundet Östsam.

Grundtanken med nätverken är att utveckla kunskap och medverka till 
lärande och utveckling vad gäller kommunledning. Denna tanke har visat sig 
vara hållbar som en grund för samverkan mellan kommunerna i regionen lik-
som för samverkan mellan kommunerna och Linköpings universitet. Som ett 
resultat har ett antal böcker, skrifter och rapporter tagits fram.

Fokus i samarbetet var från början på innehållet i ledningsfunktionerna. 
Nätverken hade då karaktären av ledarutvecklingsprogram. Från �004 har 
samarbetet riktats mot kommunledningsfunktionen och dess sätt att arbeta 
med olika samhälleliga utvecklingsområden. På så sätt har både utvecklings-
områdena och kommunledningars arbete med dem kunnat uppmärksammas. 

Under de senaste åren har denna inriktning applicerats på enskilda kom-
muners 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 
kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för nätverksdeltagare från 
de kommuner som varit värdar och för deltagare från övriga kommuner. 

Nätverken leds av Leif Jonsson och Sabrina Thelander, CKS.
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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 samhälls-
vetenskaplig och humanistisk forskning inom transportområdet, dels utgöra 
ett forum för utbyte av forskningsidéer och spridning av forskningsresultat.

Nätverket är förankrat vid Linköpings universitet och Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI. Nätverket initierades �00� av forskare från 
VTI och Tema T, Teknik och social förändring samt Tema Q, Kultur och 
samhälle och CKS. Nätverket leddes fram till �0�0 av Tora Friberg och Jane 
Summerton.

Nätverket har under året samlat ett tjugotal forskare, både seniora och 
forskarstuderande från ovan nämnda institutioner samt Tema Genus och 
Tema Barn. Nätverket har haft några seminarier under året, i Linköping och 
Norrköping, där deltagarna bland annat lagt fram egna texter för diskussion 
och inbjudna gäster presenterat sin forskning. 

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

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Koordinatorer: Sara Gustafsson och Marianne Sennehed Petersson.

Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfaren-
heter när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommu-
nala organisationen. Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kva-
litetskompetens och ta till vara och bygga vidare på det positiva arbete som 
bedrivs i kommunerna. 

Under �0�0 har utöver månadsvisa nätverksträffar en länskonferens ar-
rangerats med temat utvärdering och uppföljning. Syftet med konferensen var 
att åstadkomma ett lärande genom kritisk diskussion och reflektion kring hur 
resultat av utvärdering kan användas för att förbättra och utveckla processer 
antingen det handlar om projekt, utveckling av verksamhet eller politiskt le-
darskap i kommuner. (Se vidare under rubriken Seminarie och konferensverk
samhet ovan.) 

Vid de månatliga nätverksträffarna har deltagarna kunnat ta del av varand-
ras och därmed kommuners olika erfarenheter. Innehåll i träffarna har varit 
ämnen som ledningssystem/styrmodeller, brukar/medborgarundersökningar, 
omvärldsbevakning, servicedeklarationer, klagomålshantering, team/grupput-
veckling, coachning, systemiskt möte m.m. Vid ett par av träffarna har också 
deltagarna bjudit in gäster från sina respektive kommuner. Detta har gällt dels 
när VD Peter Lindgren och ordförande Marita Svensson HSB Östergötland, 
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mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet besökte nätverket och berättade om 
den utvecklingsresa detta inneburit, dels när Sara Gustafsson, Linköpings uni-
versitet föreläste om Integrerad styrning utifrån förutsättningar, ramverk och 
framgångsfaktorer. Utöver detta har året innehållet ett arbete kring ansökan 
om medel för kompetensutveckling via Socialfonden. Ansökan passerade ESF-
rådet med väl godkänt men klarade slutligen inte konkurrensen bland mäng-
den av övriga sökanden. Arbetet med ny ansökan har påbörjats.

Under �0�0 har nätverket utökats med ytterligare tre kommuner (nu sam-
manlagt tio) samt processledare från Närsjukvården i västra Östergötland. 

IFO-Dialog 
Under ett antal år har CKS bedrivit ett nätverksarbete tillsammans med kom-
munala chefer från IFO-verksamheter (individ- och familjeomsorg). Går vi 
ännu längre tillbaka i tiden kan vi se detta som en fortsättning på ett nätverk 
inom Gothia-projektet (pågick under åren �993–�000). 

Under �0�0 har nätverket getts en nystart under benämningen IFO-
Dialog. Tanken bakom detta är en öppnare mötesplats med jämbördiga roller 
och ansvar. CKS svarar dock fortfarande genom Marie Gustavsson för en sam-
mankallande funktion. 

Mål för IFO-dialogerna: 
– Fördjupade kunskaper på individ- och familjeomsorgsområdet
– Erfarenhetsutbyte 
– Omvärldsorientering
– Utvecklingsfokus – lyfta fram goda exempel
– Kritisk reflektion och diskussion. 

Under �0�0 har fyra träffar genomförts varav en i form av en mindre konferens 
där även socialcheferna från CKS medlemskommuner bjöds in. Ett övergri-
pande tema för året har varit Kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. Detta 
var också rubriken för den första träffen, i februari, som koncentrerades kring 
erfarenhetsutbyte och diskussion kring kunskapsstyrning och evidensbaserad 
praktik (EBP). Vid denna träff beslutades att CKS skulle sponsra några repre-
sentanters deltagande i Socialtjänstforum i Göteborg: ”Kund, brukare, klient, 
medborgare? Om intressen och inflytande i socialtjänsten”. Även en forskare 
från Linköpings universitet, Kerstin Johansson, deltog som representant för 
CKS. 

Vid den andra träffen för året, i maj, ägnades förmiddagen åt att de som 
deltagit i Socialtjänstforum rapporterade och tillsammans med övriga i IFO-
Dialogen diskuterade brukarinflytande inom socialtjänsten och vad detta kan 
betyda för kunskapsutvecklingen. Under eftermiddagen kom representanter 
för socionomutbildningen på besök för att berätta om hur Linköpings univer-
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sitet hanterar kritiken från Högskoleverket av socionomutbildningen och hur 
universitetet storsatsar på socialt arbete. 

Det tredje tillfället gavs i form av en välbesökt minikonferens ”Evidensbaserad 
praktik – från betänkande till kommunal praktik”. Mjölby kommun stod vid 
detta tillfälle som värd. Föreläste gjorde Kerstin Johansson, Linköpings uni-
versitet och Linnéuniversitetet, under rubriken ”Kunskapsbaserad praktik 
– organisering och strategier på nationell nivå”, samt Martin Börjeson, forsk-
ningsledare vid FoU Södertörn och tidigare sekreterare i utredningen som 
tog fram betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för 
brukaren”under rubriken ”Från betänkande till praktik”. Under eftermiddagen 
berättade Martin Alm, utvecklingsledare vid Socialförvaltningen i Katrineholm 
och professor Christian Kullberg, Örebro universitet om sina erfarenheter av 
att arbeta med att bygga upp en så kallad forskningsstation i Katrineholm. 
Insprängt i programmet för dagen var tre stycken diskussions- och reflektions-
pass då deltagarna samlades i gruppen för att diskutera vad EBP betyder i den 
egna kommunens praktiska verksamhet. 

Årets sista IFO-Dialog genomfördes i Motala i november. Forskarna Anette 
Kjellberg och Kristina Hellberg, Linköpings universitet, berättade om och dis-
kuterade sin pågående CKS-finansierade studie ”Övergång till högre studier 
och arbetsliv – personer med neuropsykiatriska diagnoser – delaktighet och 
lärande” (se Projekt ovan). Eftermiddagen ägnades åt att planera träffarna för 
�0��.

Arbetsmarknads-Dialog 
CKS kontaktades under våren �0�0 av flera kommuner som ville diskutera 
utvärdering av sina kommunala arbetsmarknadsinsatser. Istället för en mängd 
mindre utvärderingar diskuterades tanken om att samla kommuner och fors-
kare för att ta ett större grepp på frågan. Som ett första steg för att sondera in-
tresset av en arena för gemensamt kunskapsutbyte bjöd Linköpings kommun 
tillsammans med CKS in kommunrepresentanter och forskare vid Linköpings 
universitet till en gemensam diskussion under en förmiddag i slutet av augusti. 
Som inspiration gavs en rapport från forskningsfronten av Rickard Ulmestig, 
då anställd vid Linnéuniversitetet (numera vid Högskolan i Jönköping). 
Träffen visade på ett behov av kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring 
kommunala arbetsmarknadsinsatser – inte minst i relation till ungdomar. För 
att arbeta vidare med frågan bildades en arbetsgrupp och ytterligare en träff 
genomfördes under hösten under benämningen Arbetsmarknads-Dialog. 

Inför år �0�� har CKS engagerat John Boman, Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande, Linköpings universitet, för att koordinera kommande 
träffar samt för att stötta en kartläggning av arbetsmarknadsinsatser i kom-
munerna. 
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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 
Friberg deltar i nätverket .

Nätverk för FoU-miljöer inom välfärdsområdet i Östergötland
Det finns ett antal FoU-miljöer i Östergötland som är verksamma inom 
välfärdsområdet. 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. 
Sedan flera år tillbaka har dessa miljöer regelbundet träffats för erfarenhetsut-
byte och samverkan. Under de senare åren har samverkansambitionerna utö-
kats och går numera under benämningen nätverk. Som ett led i den nationella 
satsningen på implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
och relaterade områden inom hälso- och sjukvården har medel utlysts från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för skapandet av så kallade ”regio-
nala strukturer för kunskapsutveckling”. Särskilt fokus har lagts på äldreom-
rådet och som bas finns det nationellt antagna ”Program för god äldreom-
sorg”. I Östergötland har nätverket tillsammans med läns-SLAKO (politiskt 
samarbetsorgan för kommunerna och landstinget i Östergötland) antagit upp-
draget att bygga regionala strukturer för kunskapsutveckling. CKS har en aktiv 
roll att spela i nätverket för att involvera olika delar av Linköping universitet 
i arbetet. Under �0�0 har nätverket träffats vid sju ordinarie träffar samt i 
mindre konstellationer för arbetsträffar. En regional workshop har genomförts 
på uppdrag av SKL av Regionförbundet Östsam där nätverket presenterades. 
Under FoU Välfärds årliga konferens, år �0�0 i Malmö (�–� september) gav 
nätverket en presentation av sitt arbete. 

Mötesplats Staden
Under året har CKS fortsatt arbetet med att skapa en arena för en fördjupad 
diskussion kring samhällsbyggnadsfrågor och att därigenom främja kunskaps-
tillväxt i kommunerna kring dessa frågor. Arbetet påbörjades �008 och ansva-
rig är Mats Brusman.

Samhällsbyggnad är ett brett område som berör många olika ämnesom-
råden och samhällssektorer. I samhällsbyggandet möts frågor om fysisk pla-
nering, infrastruktur, kultur, ekonomi, ekologi, juridik och sociala aspekter. 
I de komplexa kommunala verksamheterna får samhällsbyggnadssektorn en 
allt mer strategisk men samtidigt problematisk roll. Dels aktualiseras den av 
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ett ökat fokus på platsmarknadsföring och dels har den starka kopplingar till 
det hållbarhetsbegrepp som sedan �990-talet varit riktmärke för de flesta kom-
muners utvecklingsarbete.

Arbetet under �0�0 har ägnats åt fortsatt nätverksbyggande och invente-
ring av kommunrelevanta frågeställningar. Områden som särskilt uppmärk-
sammats är kulturens roll som resurs i samhällsbyggandet och landsbygdsut-
veckling. Mötesplats Staden har också en webbplats: <stadsrum.wordpress.
com>. 

Nätverk för brottsförebyggande arbete 
I december �0�0 löpte avtalet kring Resurscentrum för Brottsprevention 
och Brottsbekämpning (RBB) ut. Detta avtal var en överenskommelse om 
samarbete, som under senare tid koncentrerats kring förebyggande av ung-
domsbrottslighet, mellan Polismyndigheten i Östergötland, länets kommuner 
och Linköpings universitet. I samband med att avtalstiden gick ut valde rek-
tor att låta RBB upphöra som centrumbildning vid Linköpings universitet. 
Diskussioner fördes under hösten �0�0 om huruvida CKS skulle kunna spela 
en roll för en fortsatt samverkan mellan Linköpings universitet, kommunerna 
och Polisen i Östergötland. Vid ett sonderande möte i december �0�0 påpeka-
des att det nätverk som träffats inom ramen för RBB till stor del har en längre 
historia och att det finns ett behov av fortsatt samverkan. CKS kommer via 
Kerstin Johansson, Linköpings universitet, att stötta nätverket under �0��. 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 
CKS har under �0�0 fullgjort funktionen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 
vid Linköpings universitet. Verksamheten har genomförts på följande sätt:

– regionalt baserad samverkan i nätverksform
– kunskapsspridning och forskningsinformation
– kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med nationella myndigheter.

Löpande samverkan har också skett med regionförbundet Östsams avdelning 
för kompetensförsörjning samt regionförbundets skolchefsgrupp. Arbetet 
har organiserats kring målen i den regionala utvecklingsplanen �007–�0�3 
rörande kvalitetssäkring av bedömning och betyg, liksom förbättrade utbild-
ningsresultat. Under året har också löpande kontakt hållits med de nationella 
skolmyndigheterna avseende deras utvecklingsuppdrag i samverkan med RUC 
enligt regleringsbrev m.m. Dessutom har CKS-RUC deltagit i kommunala 
aktiviteter som skolledarkonferenser, förvaltningsmöten m.m. efter inbjudan 
från kommunföreträdare.

Internt inom universitetet har löpande kontakt hållits med SUS-gruppen 
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(Skola-Universitet-Samverkan), ett flertal institutioner/forskningsmiljöer samt 
enskilda forskare/lärare. 

Nätverksarbete
CKS-RUC har deltagit i arbetet i det nationella nätverket för regionala utveck-
lingscentra och medverkat vid dess årliga möte, i år vid Linnéuniversitetet i 
Växjö �7–�8 april. Ett flertal on-linemöten har hållits i nätverket angående ak-
tuella RUC-frågor. CKS-RUC har också i samverkan med RUC vid Högskolan 
Malmö och Högskolan Kristianstad anordnat seminarieserien ”Vad påverkar 
resultaten i svensk grundskola?” i region Skåne (se nedan). 

Ett regionalt nätverk för matematikutvecklare har genom CKS-RUC 
byggts upp i regionen i samarbete med kommunerna och de nationella skol-
myndigheterna sedan år �006. 

I samband med Skolverkets förnyade utlysning av utvecklingsstöd under 
perioden �0�0–�0�3 har en ny plan för fortsatt verksamhet skrivits fram i 
samråd med kommunerna och utvecklingsledare för lokala matematikutveck-
lingsprojekt. Planen har bifallits av Skolverket som beviljat medel för fortsätt-
ning.

Sedan �998 har CKS-RUC i samverkan med flera kommuner i regionen 
drivit ett nätverk för vuxenutbildare. Nätverket avslutade i februari �0�0 sin 
verksamhet genom ett seminarium och pedagogiskt café som behandlade den 
nya lärarutbildningen i relation till vuxenutbildningen. Ansvarig forskare 
har Per Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, varit. 
Nätverksverksamheten har avrapporterats till samtliga deltagande kommuner. 

Ansvaret för det regionala nätverket för skolutveckling övergår från och 
med nyår �0�0 från CKS-RUC till deltagande kommuner. Nätverket har haft 
tre möten per termin samt ett extramöte i maj. Temat för årets möten har, 
förutom löpande bevakning av skolutvecklingsfrågor i länet, varit resultat och 
resultatförbättringsarbete. Från CKS-RUC har Eva Marie Rigné medverkat i 
nätverket.

Seminarier – kunskapsspridning och forskningsinformation
Under hösten anordnades seminariet ”Att stimulera matematikintresse i för-
skolan” som hölls av universitetsadjunkt Margareta Engvall, Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande. �3/�� hölls det i Norrköping, 30/�� och 
8/�� på Campus Valla i Linköping. Seminariet riktade sig till förskolechefer 
och förskolepedagoger, och samlade �6� deltagare från tio kommuner och ett 
flertal fristående förskolor i länet, samt Specialpedagogiska skolmyndighetens 
regionkontor i Linköping. Arrangemanget anordnades i samverkan med det 
regionala nätverket för förskolefrågor. 
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Allmänt seminarium �9/�0 ”Skolan som marknad”. Charlotte Mannerfelt, 
Skolverket, presenterade verkets rapport ”Konkurrensen om eleverna” 
och Sabrina Thelander, CKS, som presenterade sin lokala intervjustudie 
”Gymnasieskolan som marknad” från CKS-rapporten Samtal pågår. 

Kompetensutveckling
På uppdrag av Skolverket har kompetensutvecklingsinsatserna ”Diskriminering 
i skolan” och ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” genomförts. 
Båda har genomförts som seminarieserier med workshops för deltagarna. 
Utvärderingar har genomförts, liksom avrapportering till uppdragsgivaren 
Skolverket. Det regionala nätverket för skolutveckling har medverkat genom 
samtals- och workshopledning.

”Diskriminering i skolan” hade seminarier med workshops �0/3, 3�/3 
och �4/4. Medverkade från Linköpings universitet: Göran Collste, Centrum 
för tillämpad etik; Maria Björkman, Institutionen för tema; Eva Reimers, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Kristina Hellberg, Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande; Catarina Lundquist, REMESO; från 
Linköpings kommun Anna Bjuremark; och från Skolinspektionen Christina 
Aro Österberg. 69 personer från kommunala och fristående huvudmän i hela 
regionen deltog. Insatsen avrapporterades till Skolverket på ett heldagssemina-
rium i Stockholm den 4 juni.

”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” samarrangerades med 
Regionförbundet Östsam, RUC vid Malmö Högskola och RUC vid Högskolan 
Kristianstad. Gemensamt arbetsmaterial var Skolverkets kunskapsöversikt och 
forskningsrapport med samma namn som seminarieserien. Seminarier och 
workshops ägde rum �0/9 Kristianstad, �0/9 Malmö, �3/9 Linköping, �8/9 
Helsingborg, 7/�0 Linköping, 9/�� Linköping (extrainsatt). Medverkande i 
seminariepanelen i Linköping var: Gunnel Colnerud, Glenn Hultman, Ingrid 
Westlund, samtliga Institutionen för beteendevetenskap och lärande, samt 
Christer Lordh, Vadstena kommun. I Östergötland deltog ca 70 personer från 
både kommunala och fristående huvudmän, med särskilt fokus på ledningsnivå 
bland politiker och förvaltning. Insatsen har avrapporterats till Skolverket. 

Övrigt
Deltagande i Utbildningsvetenskapliga kommitténs vid Vetenskapsrådet resul-
tatkonferens, Uppsala universitet, �3–�4 oktober. Från CKS-RUC deltog Eva 
Marie Rigné.

RUC avvecklas 
Linköpings universitet har beslutat att de uppgifter som har utförts inom RUC 
inte längre ska utföras inom ett särskilt center, vilket innebär att CKS ansvar för 
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verksamheten upphör den 3� december �0�0. Ansvaret kommer att övertas av 
Kansliet för utbildningsvetenskap (KfU). CKS kommer även fortsättningsvis 
att engagera sig strategiskt viktiga utbildningsfrågor, bland annat genom CKS 
kommunledningsseminarium, och inom CKS verksamhetsfält Välfärd samt 
Kommunal politik och kommunledning.  

Utbildningar
CKS har i flera år erbjudit programmet Ledarskap i kommuner och den sjätte 
omgången av programmet avslutades under våren �0�0. Målgruppen var för-
valtningschefer och motsvarande. Programmet syftade till att vara nätverks-
skapande, att ge en utveckling av det personliga ledarskapet samt att lyfta 
samhällsfrågor som påverkar den kommunala verksamheten. Denna omgång 
av programmet samlade �� deltagare från Gnesta kommun, Kinda kom-
mun, Linköpings kommun, Söderköpings kommun, Tranås kommun, Trosa 
kommun, Valdemarsviks kommun, Västerviks kommun, Ydre kommun och 
Åtvidabergs kommun. Monica Rosander från Norrköpings kommun var pro-
gramansvarig för den sjätte omgången av programmet, som finansierades ge-
nom deltagaravgifter.

I dialog med kommunchefer i Östergötland med omnejd har CKS un-
der �0�0 kartlagt vilka behov av ledarskapsutveckling som finns i kommu-
nerna: diskussioner fördes vid nätverksträffar, fyra kommunchefer ingick i en 
referensgruppgrupp och kommundirektören i Linköping fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen i Linköping att medverka i programledningen under �0�0 
och framöver. Med utgångspunkt i denna dialog planerades för ett till både 
innehåll och form förändrat program, med start under �0��. Kommunerna 
ger programmet sitt stöd med avsikt att stärka det kommunala ledarskapet 
i kommunerna och i regionen som helhet. Det ses som ett sätt att utveckla 
kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Det över-
gripande syftet med programmet är alltså att stödja och utveckla ledarskapet i 
kommunerna i östgötaregionen med omnejd. Programmet ska resultera i det 
genom att bidra till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, 
organisation och samhälle. Ett mer specifikt syfte är att kommunala chefer ska 
utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärldsanalys och 
rollen som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. Den som medverkar i 
programmet ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och förmåga 
att samspela med omvärlden (den egna kommunens medborgare, tjänstemän 
och politiker samt det omgivande samhället). Målgruppen för programmet är: 
kommunala chefer som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder 
och styrelser och högre chefer med personalansvar (ej ”första linjens chefer”). 
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Finansiering av programmet kommer även fortsättningsvis att ske genom 
deltagaravgifter. Kommunerna nås av en inbjudan till nästa omgång under 
mars �0��. Ansvarig för programmet och dess planering var Sabrina Thelander, 
CKS.

Övriga samarbeten
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom 
Linköpings universitet, övriga universitet och högskolor, med kommuner, 
regionförbundet Östsam och andra för verksamheten relevanta enheter och 
organisationer. Under året har därför samarbete förekommit med bland an-
nat följande institutioner inom Linköpings universitet: Institutionen för tema, 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Institutionen för samhälls- 
och välfärdsstudier, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och 
Institutionen för medicin och hälsa.

Bland externa enheter kan nämnas Statens väg- och transportforsknings-
institut, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket, 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 stu-

dier av samhällsutveckling och kultur, ISAK.
Ansvarig för nätverket FAST, forskningsprogrammet om aktörer, samhälle 

och transporter tillsammans med Jane Summerton, tema Teknik och so-
cial förändring och VTI.

Huvudhandledare vid Tema Q för Ragnar Andersson och Ann-Charlotte 
Gilboa Runnvik .

Sakkunniguppdrag, opponentskap och betygsnämnder
Mars Sakkunnig vid tillsättning av biträdande lektor i urbana och 

regionala studier med inriktning mot hållbar miljö, KTH, 
Stockholm

�� mars Opponent vid doktorsdisputation, Lena Grip, Likhetens rum 
– olikhetens praktik, Karlstads universitet.

April Sakkunnig vid tillsättning av adjungerad professor i samhällspla-
nering och miljö, KTH Stockholm.

�0 juni Opponent och ledamot i betygsnämnd vid doktorsdisputation, 
Anette Jerup Jørgensen, Bilisters handlinger – mellem retsnorm og 
praksis, Aalborgs universitet, Danmark.

September Sakkunnig över Per Hillburs ansökan om docentur i kulturgeo-
grafi, Malmö Högskola.

Oktober Sakkunnig vid tillsättning av biträdande lektor i kulturgeografi 
med didaktisk inriktning, Umeå universitet.

Uppdrag utanför universitetet
Ledamot i Expertgruppen för regeringens Uppdrag att utvärdera nya hastig-

hetsgränser. Resultatet av utvärderingen ska redovisas den 3� december 
�0��.

Ledamot i Referensgruppen för Schack i skolan. Sveriges Schackförbund.
Utvärdering av Vinnovas forskningsprogram Framtidens personresor.
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Kent Waltersson
Adjungerad representant för Linköpings universitet i ledningsgruppen 

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

Adjungerad till institutionsstyrelsen vid Institutionen för studier av samhälls-
utveckling och kultur (ISAK).

Leif Jonsson
Medverkar i Helix på �� %. Helix är en så kallad VINN Excellence 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 chefers rörlighet.

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

Marie Gustavsson 
Forskar inom ”Samverkande föräldrastöd”, ett projekt som drivs av Tema 

Barn, LiU och Linköpings kommun tillsammans med samverkande aktö-
rer. 

Ledamot i programrådet för socionomprogrammet vid Linköpings universi-
tet. 

Ordförande i FORSA Östergötland samt ledamot och vice ordförande i 
Riksförbundet FORSA. För FORSA:s räkning, ledamot i lokala program-
kommittén inför Världskonferensen i Socialt arbete i Stockholm �0��. 

Ingår i gruppen kring Lyskraft (samverkan mellan Linköpings universitet och 
Norrköpings kommun), sakområde vård, omsorg och socialtjänst. 

Sabrina Thelander
Suppleant i styrgruppen för Vård- och omsorgscollege, Östsam.

Mats Brusman
Arbetar �0 % som forskare vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings uni-

versitet.
Deltar i referensgrupp för Ann-Charlotte Gilboa Runnviks doktorandprojekt 

vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet.
Kursansvarig Livsvillkor–Grannskap–Identitet, utbildningsprogrammet 

Samhälls- och kulturanalys (SKA), ISV, hösten �0�0.
Deltagit i Forskarnätverket Aktörer, Samhälle och Transporter (FAST). 

Samarbete mellan Tema Q, Tema Teknik och social förändring samt VTI.



�0

Deltagit i referensgrupp för projektet KRUT (Kreativ Utveckling �008–
�0�0), Regionförbundet Östsam.

Johan Wänström
Ombud för Lika villkor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och 

kultur, Linköpings universitet.

Medverkan vid konferenser mm

Tora Friberg
�3–�4 jan  Ordförande vid en session i Transportforum, Linköping.
9–�0 feb Inledning vid tre olika workshops, konferens Forum för miljö

forskning – STADEN anordnad av MISTRA m.fl. Konsert & 
Kongress, Uppsala.

�� feb Deltog i panel vid seminarium Framtidsperspektiv i feministiska 
studier anordnat av Institutet för framtidsstudier i samarbete med 
projektet Hållbara framtidsstudier för kvinnor och män. 

�� mars Inledning vid konferens om Genus och kollektivtrafik, SAMOT, 
Karlstads universitet.

�� april  Föreläsning ”Genusperspektiv på fysisk planering och trafik” vid 
Utbildning i trygghet och jämställdhet, Linköpings kommun. 
Konsert & Kongress, Linköping. 

�9 april  Deltog vid presentation av boken Föregångarna. Samtal kring 
kvinnliga professorers villkor. Stockholm.

4 maj  Seminarium om behovet av forskning anordnat av Expert-
gruppen för Uppdrag att utvärdera nya hastighetsgränser, LTH 
Lund.

�0 maj Workshop Feministiska Framtider anordnad av projektet 
Framtidsbilder av kvinnor och män, Stockholm. 

�–6 juli  Inledning vid en session om Transporter och Genus,  Almedals-
veckan.

�3–�4 sept Doktorandkurs i Tidsgeografi, Linköpings universitet, Tema T.
�6 sept Deltog i Runda-bords-samtal. Avslutning för Boverkets projekt 

Trygghet Arbetets museum, Norrköping.
�0 sept Diskutant i Projektet Makten över maten. Olika papers.
�3 sept Referensgruppen för Genusordningen i resans rum. Norrköping.
�–3 okt Deltog i Schackläger för tjejer, Växjö, med bland annat schack-

spelare Pia Cramling som tränare. Deltagande observation för 
projektet Kvinnor och schack.

��–�� okt Doktorandkurs i Tidsgeografi, Jönköpings högskola.



��

�� nov Moderator vid CKS kommundag i Kisa.
�� nov Referensgruppen Schack i skolan. Stockholms schacksalonger, 

Stockholm.
��–�3 nov Doktorandkurs i Tidsgeografi, Norrköping, Linköpings universi-

tet.
�6 nov Deltog i Seminarium om Trygghet, Malmö gatukontor, Malmö.
8 dec Två inledningar vid Heldagsseminarium om Genusperspektiv i 

regionalpolitik anordnat av Länsstyrelsen i Östergötland, Konsert 
& Kongress, Linköping.

Kent Waltersson
�3 jan Kommunbesök Motala
�� jan  Kommunbesök Mjölby
� feb Kommunbesök Söderköping
�� feb Kommunbesök Finspång
�� feb Kommunbesök Västervik
�� mars Inledningstal Utvärderingskonferens, Linköping
�� april Kommunbesök Vadstena
�7 april Kommunbesök Linköping
�3 nov Presentation av CKS på Filosofiska fakulteten, Linköpings uni-

versitet
�6 nov Nätverksträff Qvalitet Öst
�9 nov Kommunbesök Tranås
3 dec Återträff Ledarskap i kommuner, Vadstena

Leif Jonsson
�8 feb      Föredrag om chefsrörlighet för chefer i Norrköpings och 

Linköpings kommuner.
� maj Föredrag om chefsrörlighet för chefer i Mjölby kommun.
�� maj Föredrag för Vimmerbybor om boken Astrid Lindgrens världar i 

Vimmerby. 
�8 maj Medverkan på en av KFi (kommunforskning i Väst) anordnad 

chefsdag för kommuner i Västra Götaland med ett anförande 
”Kommunala chefsjobb nära politiken – Varför blir de som de 
blir?”

�4 sept  Föredrag på Forskartorget på Bok- och biblioteksmässan om bo-
ken Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. 

�7–�8 nov Medverkan på Tredje kommunforskningskonferensen ”Ekonomi, 
styrning och organisering i kommuner och landsting” med en 
artikel om Roterande kommunchefskap.
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Marie Gustavsson
�8–30 jan  Vintermöte för krets � (From Welfare Systems to Welfare 

Societies) Nordiskt sommaruniversitet. Temat för vintermötet 
var Changes and Globalization. Mötet ägde rum på Köpenhamns 
universitet. 

�� mars  Utvärdera mera? Utvärderingskonferens arrangerad tillsammans 
med nätverket Qvalitet Öst.  

3� mars  Samverkande föräldrastöd, nätverksträff och presentation av kom-
mande forskning. 

�6 april  Regional workshop kring utveckling av regionala strukturer för kun
skapsutveckling. Arrangerades av SKL och Östsam. 

�7–�9 apr Att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter i den sociala bar
navården. Seminariedagar på Sätra Bruk arrangerade av Allmänna 
Barnhuset. 

4 juni  Presentation av kommande forskning kring familjecentraler för 
vid informationsträff för familjecentraler i Linköpings kommun. 

� okt  Spridningskonferens kring projektet Familjer i socialtjänsten. 
Arrangerades av styrgruppen inom projektet, vilket drivs med 
medel från FoU-centrum och CKS. 

�3 okt Behöver våra äldre ny teknik och nya typer av tjänster. Seminarium 
på Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, arrangerad av PUFF-enheten, 
Norrköpings kommun och CKSsom en regional aktivitet i an-
slutning till en konferens inom EU-nätverket ”Forward policies 
and actions for the 60+ in Europe” 

� okt  Spridningskonferens kring projektet Familjer i socialtjänsten. 
Arrangerades av styrgruppen inom projektet, vilket drivs med 
medel från FoU-centrum och CKS. 

�3 okt  Behöver våra äldre ny teknik och nya typer av tjänster. Seminariedag 
arrangerad av PUFF-enheten, Norrköpings kommun, och CKS. 

Åsa Bråmå
��–�� apr”Hur är Sverige byggt?”, föredrag vid Bostadsmötet, Gävle. 

Gissur Ó Erlingsson
�3 feb  ”Stöd till främlingsfientliga partier: väljare och framgångar 

�006”, föreläsning för Sveriges Televisions reportrar/journalister. 
7 april  ”Vad förklarar populistiska partiers framgångar?” föreläsning för 

S-kvinnorna i Norrköpings kommun. 
3 maj  ”Från folkrörelsepartier till kampanjpartier?”, föreläsning för 

Norrköpings moderaters fullmäktigegrupp. 



�3

7–8 juli  ”Partier i förändring”. Under Almedalsveckan anordnade Gissur 
Ó Erlingsson, tillsammans med Douglas Brommesson, två myck-
et välbesökta seminarier som baserades på det temanummer av 
Statsvetenskaplig tidskrift (nr � �0�0) som de båda var gästredak-
törer för. Här presenterade en rad statsvetare sin forskning om 
de etablerade riksdagspartiernas ideologiska och strategiska ut-
veckling. Representanter för de politiska partierna, bl.a. Stefan 
Attefall (kd), Anna-Karin Hatt Alterå (c) och Lars Stjernkvist (s), 
diskuterade forskningsrönen.

7 sept  ”Politikens mörkare sidor”, föreläsning för elever vid S:t Petri 
Gymnasium i Malmö och Österlensgymnasiet i Simrishamn. 

30 sep-� okt  ”Högerpopulistiska partier och främlingsfientlig opinion i 
Europa”. Under Statsvetenskapliga förbundets årsmöte arrang-
erade Gissur Ó Erlingsson tillsammans med Marie Demker en 
workshop om främlingsfientlighet där cirka tio uppsatser på detta 
tema ventilerades och diskuterades.

Sabrina Thelander
�6–�7 okt  ”Vad påverkar utvecklingen av skola och utbildning? Om kom-

munledning på en konkurrensutsatt marknad” Presentation av 
paper vid konferensen ”Ekonomi, styrning och organisering i 
kommuner och landsting” som arrangeras i samarbete mellan 
KFi, KEFU och IKE, Alvesta oktober �0�0 

�9 okt ”Gymnasieskolans marknad – om kontroll och ansvar.” Föredrag 
vid seminarium med Regionalt utvecklingscentrum och 
Skolverket.

Mats Brusman
�� jan ”Bilder av en stad i förändring” Föredrag för Norrköping-Alosa 

Soroptimistklubb, Norrköping.
9 feb ”Bilden av Norrköping”. Workshop för Norrköpings kommuns 

informatörer, Rådhuset, Norrköping.
� okt ”Den sorterade staden – urbant livsrum eller designad produkt?” 

Föredrag, Föreningen Spotlight i amarbete med FN-föreningen, 
Laxholmskällaren, Arbetets museum.

�� nov ”Urban kultur”. Föreläsning och workshop för Region Skånes 
kulturförvaltning, Malmö.

�6 dec ”Reflektioner kring relationen stadsbygd – landsbygd i regional 
utveckling”. Föredrag för Kommunstyrelseordförandenätverk, 
Boxholm.
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Johan Wänström
��–�6 nov Föredrag ”Övergripande iakttagelser från �9� intervjuer i 44 

kommuner: En inventering av ämnen och fall att borra djupare 
i.” Portalstudiekonferens: Forskningsprogram för studier av fram-
gångsrik förändring och hantering av förändrade ekonomiska 
förutsättningar och besvärliga situationer, Linköping. 

Artiklar/Intervjuer/referat i media

Leif Jonsson
� okt UR Samtiden ”Astrid Lindgren och historien” (Utbildnings-

radion, seminarier inspelade under Bok och Bibliotek �0�0, 
��–�6 september �0�0. <http://urplay.se/�60�37>)

Mats Brusman
7 april Medverkan i lokal-TV-kanalen �4nt angående ungdomar i city.
9 april Medverkan i Norrköpings Tidningar angående ungdomar i city.
�� okt  ”Social aktivitet för alla åldrar” – Intervju Sydsvenska Dagbladet.
Medverkan i Sveriges Radio P4 Östergötland kontinuerligt med inslagen 

Returkultur (våren) och På plats med Mats (hösten).

Gissur Erlingsson
�� jan  ”Möt SD med deras egen taktik”. Norrtelje Tidning. Ledarartikel 

där Gissur Erlingsson omnämns. 
�� feb  ”Missnöje bäddar för nya partier”. Eskilstunakuriren. Artikel där 

Gissur Erlingsson intervjuas. 
�� feb  ”Partierna är också en del av demokratin”. Smålandsposten. 

Ledarartikel där Gissur Erlingsson omnämns. 
�� feb  ”Järnas utbrytare redo att träda fram”. Svenska Dagbladet. Artikel 

där Gissur Erlingsson intervjuas. 
�� feb  ”Västjämtlands väl”. Studio ett, P1. Gissur Erlingsson intervjuas. 
3 mars  ”Lokala frågor avgör lokala val”. Smålandsposten. Ledarartikel där 

Gissur Erlingsson omnämns. 
�7 april  ”Politiker har ett särskilt ansvar”. Södermanlands Nyheter. Gissur 

Erlingsson kommenterar.
30 april  ”Inte olagligt – men anmärkningsvärt”. Östgötacorrespondenten. 

Gissur Erlingsson kommenterar. 
April  ”Korruptionsrisk i kommunerna”, Kommunal Ekonomi nr 4 

�0�0. Gissur Erlingsson intervjuas. 
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3 maj  ”Den glömda korruptionen”. Smålandsposten. Ledarartikel där 
Gissur Erlingsson och boken Korruption, maktmissbruk och 
legitimitet omnämns. 

Juni  ”Förtida avhopp”, Populärvetenskaplig artikel av Gissur 
Erlingsson och Richard Öhrvall i SCB Välfärd �0�0:�.

�� juni  ”Sverige långtifrån fläckfritt”. Smålandsposten. Ledarartikel där 
Gissur Erlingsson och boken Korruption, maktmissbruk och 
legitimitet omnämns.

�9 juni  ”Det är inte avslöjaren som ska straffas”. Östgötacorrespondenten. 
Gissur Erlingsson och boken Korruption, maktmissbruk och 
legitimitet omnämns. 

7 juli  ”Littorins avhopp är bara början”. Aftonbladet. Gissur Erlingsson 
kommenterar. 

�9 aug  ”Lokala partier ger ringar på vattnet”, SR P4 Kalmar. Gissur 
Erlingsson intervjuas. 

�� aug  ”Småpartier ruskar om”, Göteborgsposten. Ledarartikel där Gissur 
Erlingsson omnämns. 

�3 aug  ”Stora kommuner inte bättre än små.” Debattartikel av Gissur 
Erlingsson och Jörgen Ödalen i Kvällsposten. 

3� aug  ”Landstinget inte rätt forum för SD”. SR P4 Sörmland. Gissur 
Erlingsson intervjuas. 

3� aug  ”Privatlivet främsta orsaken till avhopp”. Norrköpings tidningar. 
Gissur Erlingsson intervjuas. 

3� aug  ”Privata skäl bakom politikeravhopp”. Debattartikel av Gissur 
Erlingsson och Richard Öhrvall i Norrköpings Tidningar. 

3� aug  ”Politikeravhopp är inget demokratiproblem”. 24nt. Gissur 
Erlingsson intervjuas. 

� sept ”Lägst valdeltagande i Skäggetorp”. TV4 Östergötland, Gissur 
Erlingsson intervjuas. 

� sept ”Jag skulle säga att det är otacksamt”. SR P4 Göteborg. Gissur 
Erlingsson intervjuas. 

� sept  ”30 minuter”. i 24nt:s nyhetsmagasin. Gissur Erlingsson inter-
vjuas. 

3 sept  ”Engagemangets pris”. Dagensledare.se. Gissur Erlingsson citeras. 
� sept  ”Lokala förmågor”. Svenska Dagbladet. Gissur Erlingsson inter-

vjuas. 
7 sept  ”Tystnar medierna så klarar man sig”. Göteborgs tidning. Gissur 

Erlingsson intervjuas. 
7 sept  ”Kvinnlig representation kan minska ytterligare”. SVT Östnytt. 

Gissur Erlingsson intervjuas. 
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7 sept  ”Nu vill politikerna städa upp efter arvodesaffären” 
Södermanlands Nyheter. Gissur Erlingsson intervjuas

�6 sept ”Missnöje föder nya partier”. Dalademokraten. Gissur Erlingsson 
intervjuas. 

�6 sept  ”Avhopp beror sällan på missnöje”. Dagens Samhälle nr �8. 
Gissur Erlingssons forskning refereras. 

�7 sept  ”Vrinnevilistans valsedlar saknades”. Norrköpings tidningar. 
Gissur Erlingsson intervjuas. 

�0 sept  ”De frustrerades revansch”. Smålandsposten. Ledare där Gissur 
Erlingssons forskning omnämns. 

�4 sept  ”Rekordmånga röstade blankt i landstingsvalet”. Sörmlands 
Nyheter. Gissur Erlingsson intervjuas. 

�9 sept  Inslag i ”Regionala nyheter”. SVT Östnytt. Gissur Erlingsson in-
tervjuas. 

30 sept  ”Sd:s framgångar – inte överraskande”. Debattartikel av Gissur 
Erlingsson i Dagens Samhälle. 

4 okt  ”En fråga för både höger och vänster”. Aftonbladet. Krönika där 
Gissur Erlingssons forskning omnämns. 

�� okt  ”Norrköping inte mer korrupt än andra kommuner”. Norrköpings 
tidningar. Gissur Erlingsson intervjuas (Artikeln följdes upp med 
en intervju i 24nt och en artikel i Corren) 

�� okt  ”Dragkamp mellan Lindö och Hageby”, ”9� procent sa nej till 
SD”, Folkbladet. Två ledarstick där dels CKS eftervalsanalys, dels 
Gissur Erlingssons forskning omnämns

�3 okt  ”SD starkast i Södra Sverige”. Dagens Nyheter. Gissur Erlingssons 
forskning omnämns. 

�7 okt  ”Möjligheterna har blivit fler och kontrollerna sämre.” Radio P4 
Östergötland. Gissur Erlingsson intervjuas. 

30 okt  ”Skadlig bild av korruption”. Debattartikel av Gissur Erlingsson 
och Jonas Linde i Sydsvenskan. 

9 nov  ”Vänskapskorruption och gränsdragning.” P1. Gissur Erlingsson 
intervjuas i Ekot och Studio Ett. 

�� nov  ”Analys: Holm betraktade sig själv som Vellinges VD.” 
Sydsvenskan. Gissur Erlingsson intervjuas. 
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Ekonomi

Bokslutskommentarer
CKS ekonomi är i grunden stabil, och och åren �007–�0�0 har medlemskom-
munerna stegvis ökat sin ekonomiska insats och erlägger från �0�0 och framåt 
drygt 7 mnkr årligen. Universitetet bidrar med cirka �,� mnkr årligen. Till 
detta ska läggas intäkter från de åtaganden i övrigt som CKS tar på sig. 

Årets positiva resultat kan till del förklaras av den kompensation som till-
fallit CKS i efterhand, och där beloppet återfinns under Anslag universitet. 
Under �0�0 har utbildningen Ledarskap i kommuner varit vilande och där-
för inte genererat några intäkter. Avgifterna till Nätverk KS-ordföranden och 
Nätverk Kommunchefer har sänkts och minskat intäkterna något. Därutöver 
har några forskningsprojekt dragit ut på tiden och ännu inte fått sin slutbe-
talning från CKS. Dessa projekt kommer att generera kostnader under �0�� 
och �0��. 

Under �0�� kommer ett nytt samverkansavtal att tas fram, för att träda i 
kraft den � januari �0��.

 INTÄKTER

Anslag universitet 5 398 170,00
Anslag medverkande kommuner 7 501 230,00

CKS utdelade projekt -2 435 000,00

Kommundag 89 700,00

Vimmerby 265 772,00

Nätverk KS-ordföranden 170 000,00

Nätverk Kommunchefer 180 000,00

Nationellt kommunforskningsprogram 528 277,00

Samverkan med statliga myndigheter (Rigné) 239 368,00

Sveriges kommuner och landsting (Thelander) 298 878,00

Vetenskapsrådet (Bråmå) 661 230,00

Tänk om, Norrköpings kommun (Eklund) 280 000,00

Nätverk Kvalitetssamordnare 253 125,00

Tillväxtanalys (Erlingsson) 178 000,00

Chefsrörlighet  / HELIX (Jonsson) 234 261,00

SUMMA INTÄKTER 13 843 011,00

Resultat- och balansräkning 2010
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KOSTNADER

Personal
Löner 4 546 855,00

Förändring semesterlöneskuld -41 439,00

Traktamente, bilersättning 14 668,00

Sociala avgifter 2 350 666,00

Personalutbildning

Övriga personalkostnader 23 660,00

Summa personal 6 894 410,00
Lokalkostnader

Fasta lokaler 620 367,00

Summa lokalkostnader 620 367,00

Driftskostnader
Reskostnader 252 132,00

Korttidsinventarier 2 267,00

Tryckning 243 833,00

Övriga varor 36 875,00

Forsknings- och utbildningstjänster 224 686,00

IT, och övrig data 163 637,00

Konsulttjänster 1 171 360,00

Övriga driftkostnader 224 000,00

Liu- och institutionsavgifter 3 496 833,00

Summa driftskostnader 5 815 623,00

SUMMA KOSTNADER 13 330 400,00

Årets resultat: 512 611,00

Tillgångar -497 079,00

Eget Kapital o skulder

Balanserad kap. förändring -125 058,00

Oförbrukade bidrag, statliga 335 115,00

Upplupna kostnader 538 958,00

Årets resultat 512 611,00

S:a Eget kapital o skulder 1 261 626,00

Kostnadsersättningar (skattepliktiga)
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Publikationer
CKS egen publicering sker i serien Rapport. 

Att leda en kommun idag är att ständigt stå inför utmaningar och att våga fatta 
beslut. En kommunpolitiker måste sätta sig in i en mängd frågor om hur skola 
och omsorg ska organiseras så att de svarar mot befintliga behov, hur fysisk pla-
nering för den framtida bebyggelsen bäst ska utformas och hur klimatföränd-
ringarna ska tacklas, för att nämna några exempel. Det finns mycket kunskap 
i kommunerna, men då de som är verksamma där verkligen ska kunna ta fatt 
i utmaningarna är den kritiska blick och det tänkande som forskningen står 
för oerhört viktig. Tanken bakom boken är inläggen ska leda till spännande 
samtal mellan forskare, politiker och tjänstemän. Vi hoppas att kommunfull-
mäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder tar den till sig, plockar ut det som 
är intressant just för dem, diskuterar innehållet och för samtalet vidare. 

I antologin ingående artiklar:
Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer  

Karin Axelsson, Malin Tillmar & Elin Wihlborg 

Kulturekonomi – framtidens lokala tillväxtmotor?  
Erling Bjurström & Andreas Nyblom  

Stadsbyggandets dilemma  
Mats Brusman  

Är stora kommuner bättre?  
Björn Eklund

Allt eller inget? Om kommunens roll i det hållbara lokalsamhället  
Sara Emilsson & Olof Hjelm

Den stora utmaningen: Folkrörelsepartiets borttynande – men därefter?  
Gissur Ó Erlingsson 

Årets första rapport var en särskild 
satsning. Antologin Samtal pågår … 
från forskare till politiker och tjänste
män i kommuner består av inlägg från 
forskare och ger exempel på kommun-
relevant forskning, som politiker och 
tjänstemän kan inspireras av och för-
hålla sig till. Antologin presenterades 
vid ett boksläpp 4 mars för särskilt 
inbjudna. Redaktörer för boken är 
Tora Friberg och Sabrina Thelander.
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Unga med inflytande – framtidens politiker?  Erfarenheter från projektet Barn på 
landsbygd 
Anna Eskilsson 

Tänka om och tänka nytt om vardagens resor  
Tora Friberg  

Reflektioner kring evidensbaserad praktik  
Marie Gustavsson:  

Politik för det goda åldrandet: Boendets variationer för äldre och gamla  
Jan-Erik Hagberg, Marianne Abramsson & Mirjaliisa Lukkarinen Kvist  

Lokala transportstrategier och regionala insatsprogram – ett nedslag i 
Vadstenabornas vardag  
Karolina Isaksson 

Kommuners politiska ledningssystem – något (för-)åldrat?  
Leif Jonsson 

Att tänka efter före? Om klimatanpassningens kommunala utmaningar  
Sofie Storbjörk

Gymnasieskolans marknad – om kommunal samverkan och maktlöshet 
Sabrina Thelander:  

CKS Rapport 2010
Tora Friberg och Sabrina Thelander (red.) Samtal pågår … från forskare till 

politiker och tjänstemän i kommuner. Rapport �0�0:�, Centrum för kom-
munstrategiska studier, Linköpings universitet.

Ramar för verksamheten vid CKS 2010–2012. Rapport �0�0:�, Centrum för 
kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

CKS Verksamhetsberättelse 2009. Rapport �0�0:3, Centrum för kommunstra-
tegiska studier, Linköpings universitet.

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall Politikens villkor: Om engagemang 
och avhopp i politiken. Rapport �0�0:4, Centrum för kommunstrategiska 
studier, Linköpings universitet. 

Bo Persson Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, 
utveckling. Rapport �0�0:�, Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet.
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