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Verksamhetsberättelse 2011
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna genom dåvarande Östergötlands Kommunförbund, numera Re-
gionförbundet Östsam, varigenom Centrum för kommunstrategiska studier, 
CKS, tillskapades. Detta avtal reviderades 2007 och ett nytt avtal tecknades 
i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum i september 2007. Under 
2008 tillkom Vimmerby kommun som medlem. I slutet av året tecknades ett 
nytt avtal. Det gäller för perioden 2012–2016, och ger CKS goda möjligheter 
att även fortsättningsvis bredda och fördjupa den kommunalpolitiska kun-
skapsbildningen.

Syftet med samarbetet är enligt avtalet att
– främja framväxten av kommunrelevant forskning av hög vetenskaplig 

kvalitet
– stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunrelevant forskning
– utveckla olika 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, tjänstemän och 

politiker inom de kommunala och regionala verksamhetsfälten
– initiera och stödja framväxten av en lokal forsknings- och utvecklings-

politik
– följa den nationella och internationella forskningen inom kommunrele-

vanta forskningsområden.
Verksamheten leds av en styrelse som avslutade sin treåriga mandatperiod vid 
utgången av 2011. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under 
året: 31mars, 25 maj, 5 oktober och 15 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) till och med 23 maj 2011, där-
efter Micael Glennfalk (m).
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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
   
CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av sam-
hällsutveckling och kultur, ISAK. Under 2011 har föreståndare för centrumet 
varit Kent Waltersson. Tora Friberg, professor vid Tema Kultur och Samhälle, 
har varit vetenskaplig ledare för CKS. Christine Erlandsson har varit admi-
nistratör och Peter Åbrodd har ansvarat för ekonomiadministrationen. Verk-
samma vid CKS har Leif Jonsson, Gissur Ó. Erlingsson, Åsa Bråmå, Marie 
Gustavsson, Sabrina Thelander, John Boman, Frida Ekman, Johan Wänström, 
Mats Brusman, Kerstin Johansson, Josefina Syssner, Eva Lindblad, Lennart 
Kågström, Mattias Elg, Martin Börjesson och Annika T. Larsson varit. Fler-
talet på deltid. Därutöver har ett antal personer genomfört uppdrag i mindre 
omfattning.

Marianne Sennehed Petersson och Lena Rydin Hansson har genom sär-
skilda avtal varit knutna till CKS.
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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 kunskaps uppbyggnad 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 

med mera i anslutning till de projekt som finansieras av centrumbild-
ningen

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

Ansvaret för den operativa ledningen av verksamheten utövas av förestån-
daren och den vetenskapliga ledaren. 

Föreståndarens uppgift är, förutom att leda den dagliga verksamheten, att 
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 
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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 en dok-
torsdisputation, 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 do-
kument för CKS långsiktiga utveckling, exempelvis Ramar för verksamheten 
vid CKS. Stor vikt har lagts vid samverkansuppgiften, vilket bland annat har 
inneburit att föreläsa eller hålla inledningar på konferenser utanför universi-
tetsmiljön.

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. 

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 sekreterare vid CKS 
styrelsemöten. Administratören arbetar en mindre del av sint tjänst med admi-
nistration på institutionsnivå (ISAK). Frida Ekman ansvarar för hemsidan. Eva 
Lindblad ansvarar för layout av CKS rapporter. 

Inom CKS verkade under 2011 forskningskoordinatorer, lektorer, forskar
assistenter, gästlektor och postdokanställda. Deras uppgift är att genom forsk-
ning och utvecklingsarbete bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Fil. dr 
Mats Brusman är anställd som forskningskoordinator på 50 % för området 
samhällsbyggnad. På 50 % är han knuten till tema Kultur och Samhälle som 
forskarassistent där han bedriver forskning kring urban kultur och stadsut-
veckling. Fil. dr Åsa Bråmå har en postdoktorsanställning. Hennes forskning 
kring boende och urban utveckling finansieras med forskningsanslag från Veten-
skapsrådet via Uppsala universitet där hon också är knuten till Institutet för 



9

bostads- och urbanforskning. Fil. dr Gissur Erlingsson är anställd som forskar-
assistent och bedriver forskning inom området lokal politik. Han deltar också 
i planeringen av och genomför seminarier och nätverksträffar. Gissur har varit 
föräldra ledig under andra halvan av 2011. Fil. dr Marie Gustavsson är anställd 
som forskningskoordinator inom välfärdsområdet. Hon bedriver även forsk-
ning inom området föräldrastöd med inriktning på familjecentraler. Forsk-
ningen sker inom ett projekt knutet till tema Barn och Linköpings kommun 
och som finansieras av Folkhälsoinstitutet. Docent Leif Jonsson är universi-
tetslektor och bedriver forskning om kommunledningsfrågor. I anslutning till 
detta medverkar han – bland annat via nätverk – till att möjligheter för lärande 
erbjuds personer i kommunledande funktioner. Han leder tillsammans med 
fil. dr Sabrina Thelander CKS båda nätverk för östgötaregionens kommun-
styrelseordförande respektive kommunchefer. Förutom detta är han knuten 
till HELIX – ett nationellt så kallat Excellence Center vid Linköpings uni-
versitet. 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 högre tjänstemäns roller, aktiviteter och uppdrag. Fil. dr Johan 
Wänström har en postdoktorsanställning och arbetar framförallt inom ramen 
för ett nationellt kommunforskningsprogram som CKS deltar i. Han forskar 
om lokal demokrati samt kommunalt ledarskap, framförallt inom kontexten 
av besvärliga situationer och kontroversiella frågor. Fil. dr Kerstin Johansson 
ansvarar för nätverket rEgbrå och arbetar med frågor kopplade främst till so-
cialtjänst och särskild barn- och ungdomsfrågor. Fil. dr Annika T Larsson har 
till uppgift att koordinera äldreområdet, fil. dr Josefina Syssner är en resurs 
inom verksamhetsfältet samhällsbyggnad, medan fil. dr John Boman har an-
svar för nätverket kring lokal arbetsmarknadspolitik. Docent Martin Börjesson 
är gästlektor bland annat med uppgift att utveckla ett forskningsprogram inom 
barn- och ungdomsområdet. 
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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 2010–
2012. I detta dokument slås CKS ambition att vara en ”kommunernas akade-
mi” fast och målen för verksamheten preciseras. Aktiviteterna har stor spänn-
vidd 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 medlemskom-
munerna, har styrelsen valt att precisera tre verksamhetsfält som prioriterade 
under planeringsperioden 2010–2012. Dessa är:

1. 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 ansvars  områden, diskutera och reflektera kring hur kommunal 
politik och verksamhet kan förstås ur ett vidare samhälleligt och histo-
riskt perspektiv,

– nätverk för kommunstyrelseordförande och kommunchefer. 

2. 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 utbild ningsverksamhet,
– upprätthålla kontakterna med medlemskommunernas FoU- enheter,
– arrangera seminarier och konferenser samt stötta och utveckla mötes-

platser för praktiker och forskare. 
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3. 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 2010–2012. Vart och ett av 
dessa områden knyter an till ett eller flera av verksamhetsfälten.
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Strategiska insatser
År 2005 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 2006 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 2006. 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 2007 fortsatte arbetet med att förankra utökningen 
av CKS med de politiska ledningarna i medlemskommunerna. Under sep-
tember månad 2007 fullföljdes processen genom att ett nytt samarbetsavtal 
tecknades mellan östgötakommunerna och Linköpings universitet. 

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

Mot denna bakgrund har tre anställningar inrättats. Dels en fyraårig fors-
karassistent i lokal politik, dels två FoU-koordinatorer. Fil. dr Gissur Erlings-
son tillträdde anställningen som forskarassistent vid årsskiftet 2008/2009. 
Samtidigt tillträdde fil. dr Kent Waltersson en anställning som FoU-koordina-
tor med övergripande arbetsuppgifter och under våren 2008 anställdes fil. dr 
Marie Gustavsson som FoU-koordinator inom välfärdsområdet.

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

Ett centralt inslag i ramdokumentet är att CKS ska få ett nationellt 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 2008–2009 öppnades ett nytt verksamhetsfält, fysisk planering och 
infrastruktur (senare omdöpt till Samhällsbyggnad), genom att fil. dr Mats 
Brusman anlitats som expert, och under 2009 anställts som FoU-koordinator 
på deltid. Uppdraget består i att utveckla CKS verksamhet på området. Nu-
mera är också fil. dr Josefina Syssner knuten till detta verksamhetsfält. 

Under 2011 har de tre verksamhetsfälten (se ovan) som fastställdes av sty-
relsen 2009 fått ett allt tydligare genomslag i verksamheten. Ett utvecklingsar-
bete pågår där forskningsprojekt och det arbete som utförs av personal knutna 
till CKS knyts allt närmare varandra, och fälten har fått personalförstärkningar 
genom så kallade delade tjänster. Det innebär att nyckelkompetens har kun-
nat knytas till CKS från andra delar av universitetet. En utvärdering av CKS 
genomfördes under senare delen av 2010 och början av 2011 av professor Mats 
Benner, forskningspolitiska institutet, Lunds universitet. 

Under 2012 kommer en ny CKS-professor att rekryteras, och förberedel-
serna inför detta har pågått under året. 
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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, Johan Alberth. 
Forskarna är knutna till Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, Institutionen 
för Tema. 

Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet 
och robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker i Öster-
götland. Under 2009 genomfördes intervjuer med lokala nyckelaktörer från 
samtliga tretton östgötakommuner.

Kartläggningen (CKS Rapport 2009:4) ger en bild av risker, sårbarhet och 
pågående anpassning inför samtida klimatvariationer och kommande klimat-
förändringar. Projektets forskare medverkade även i antologin Samtal pågår… 
från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (CKS Rapport 2010:1), 
med en text om klimatanpassningens kommunala utmaningar samt i plane-
ringen och genomförandet av CKS kommundag 2009. Resultat från kartlägg-
ningen har även presenterats i artiklar i lokala tidningar, Dagens samhälle samt 
Sveriges Radio Östergötland och Östnytt. 

Under 2010–2011 har forskningen ägnats åt genomförandet av en för-
djupad studie av kommunpolitikernas roll, ansvar och handlingsutrymme 
samt intressekonflikter och prioriteringar i arbetet med risker, sårbarhet och 
anpassning i ett framtida klimat. Intervjuer har genomförts med ledande kom-
munpolitiker i majoritet och opposition i fem östgötakommuner samt – för 
jämförelse två kommuner kring Göta Älv. För närvarande pågår analysarbete 
och artikelskrivande. Manuset ”There is nothing polirtical in climate adap-
tation. Exploring why climate adaptation is not considered an issue for local 
politics” kommer att sändas till tidskriften Mitigation and Adaptation Strategies 
under 2012.
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Den lokala och regionala kulturekonomins förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter
Projektledare: Erling Bjurström 
Projektmedarbetare: Martin Fredriksson och Per Möller 
Forskarna är verksamma vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

I projektet studeras lokala och regionala förutsättningar och villkor för kul-
turproduktion på lokal och regional nivå, med speciellt fokus på Norrköping. 
Med fokus på 7 fallstudier, samt analyser av de kulturpolitiska sammanhang 
dessa ingår i, ringar projektet in och studerar förutsättningarna för kulturen-
treprenörer att verka lokalt och regionalt, samt ger en bild av vilka drivkrafter 
och motiv som ligger bakom engagemanget i olika typer av kulturproduktion, 
kulturverksamheter och kulturprojekt. Projektet startade 2008 med en inven-
tering av olika typer av lokala och regionala kulturverksamheter, kulturföretag 
och kulturprojekt, vilket resulterade i en bestämning av vilka fallstudier som 
skulle ingå i projektet. Fallstudierna påbörjades 2009 med inriktning mot eta-
bleringen av nya museiverksamheter, medierad kultur, kreativa företag och tu-
rism, samt dessa verksamheters kopplingar till institutionaliserade kulturverk-
samheter. I och med utgången av 2009 övertog Erling Bjurström och Martin 
Fredriksson de roller i projektet som Johan Fornäs och Andreas Nyblom tidi-
gare haft. Under 2010 övertog Martin Fredriksson den roll som Peter Arons-
son tidigare haft i projektet och i slutet av 2011 övertogs delar av denna av Per 
Möller. Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller arbetar sedan 
årsskiftet 2011/2012 med sammanställandet av en slutgiltig projektrapport.

Under 2010 utvidgades antalet fallstudier i projektet till sex och under 
efterföljande år till sju för att fånga in en större variation av olika kulturverk-
samheter. Materialinsamlingen från fallstudierna slutförs i februari 2012 och 
projektet beräknas vara avslutat och avrapporterat till sommaren 2012. Resul-
tat från projektet har bl.a. redovisats i CKS-rapporten Samtal pågår … från 
forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (Erling Bjurström & Andreas 
Nyblom ”Kulturekonomi – framtidens lokala tillväxtmotor?”, CKS-rapport 
2010:1) och på CKS:s torsdagsseminarier den 27 september 2011.

Familjer i socialtjänsten. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om barn, 
ungdomar och deras föräldrar i Östergötland
Projektmedarbetare: Bo Davidson och Margareta Bredmar vid Institutionen för  
beteendevetenskap och lärande, LiU.

Målet med projektet är att öka kunskapen om de familjer där barn och ung-
domar behöver stöd av sociala myndigheter samt att resultaten i förlängningen 
ska kunna leda till förbättringar i verksamheten. Projektet löper under två och 
ett halvt år med start 2010-01-01 och genomförs i samarbete med FoU cen-
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trum för vård, omsorg och socialt arbete, CKS och forskare från Nordlands-
forskning vid Bodö universitet i Norge. I projektet deltar kommunerna Linkö-
ping, Mjölby , Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. Utöver två forskare från 
Linköpings universitet ingår åtta socialarbetare som medforskare i projektet. 
Cirka 200 familjer som har kontakt med de sociala myndigheterna har valts ut 
slumpmässigt och intervjuats i projektets fas 1. I projektets fas 2 som nu pågår 
fördjupas studien av de familjer som har de svårare livsvillkoren.

Resultaten visar att urvalsgruppen ligger under riksgenomsnittet vad gäl-
ler utbildning och inkomst. Nära hälften av barnen bor med en ensamstående 
moder och en tredjedel av barnen har varken umgänge eller en god relation 
med båda sina föräldrar. Cirka hälften av familjerna har själva initierat kon-
takten med socialtjänsten och de anser att deras barn är i behov av hjälp. Bar-
nens funktion utifrån olika livsområdena är dock överlag positiv. Barn med 
diagnos, vilka utgör cirka en fjärdedel av undersökningsgruppen, fungerar 
sämre på de flesta livsområdena. De främsta stressfaktorerna som föräldrarna 
uppger är nedstämdhet och depression, arbetslöshet och att de haft bekym-
mer för ett eller flera av sina barn. Flertalet föräldrar uppger att de har relativt 
goda erfarenheter av socialtjänsten, t ex vad gäller att socialtjänsten lägger stor 
vikt vid att samtala med deras barn och majoriteten av föräldrarna tycker att 
socialtjänstens insatser har hjälpt i någon mån. En slutsats är dock att det 
inte föreligger något samband mellan barnens och föräldrarnas belastning för 
undersökningsgruppen i stort, vilket indikerar att socialtjänsten måste kunna 
hantera såväl barns som föräldrars problem och att dessa inte nödvändigtvis 
uppträder samtidigt.

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, Insti-
tutionen för kultur och kommunikation samt tema Teknik och social förändring. 

Hantverksbaserade mikroföretagare är inte bara kulturarbetare, de är också 
näringsidkare som verkar under speciella omständigheter. Från kommunstra-
tegiskt perspektiv aktualiseras frågan hur man kan få dessa företag att överleva 
och vidga sin verksamhet. Projektet Kultexturism har satt samman ett nät-
verk av mikroföretagare från Ödeshög, Vadstena, Linköping och Norrköping, 
kommunföreträdare från samma kommuner samt textilforskare, innovations-
forskare samt statsvetare i syfte att verka kring frågor om textil kunskap och 
utveckling av besöksnäringen.

Under 2011 har projektet arbetat med deltagare i nätverket samt varit i 
kontakt med representanter för de berörda kommunerna. Projektet har vidare 
bedrivit en rad aktiviteter för nätverket. Stort fokus har lagts vid att ge nät-
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verket förutsättningar för att bli långsiktigt hållbart och så småningom kunna 
drivas utan projektets stöd. Viktiga aktiviteter under projektets andra år har 
varit att ytterligare stödja nätverket att arbeta tillsammans. Detta har resulterat 
i en rad samarbeten mellan projektmedlemmarna under 2011, bland annat 
i en gemensam utställning för två av projektets medlemmar på arbetets mu-
seum, inklusive en sommararbetare som höll textila workshops, att nätverket 
Östgötatextil bildades med utgångspunkt i nätverket Kultexturisms deltagare, 
att Östgötatextil skapade hemsidan <www.ostgotatextil.se> att Östgötatextil 
tryckte en folder riktad till turister i Östergötland, att nätverket  inlett ett sam-
arbete med ett konstnärsnätverk i Sörmland med avsikt att främja internatio-
nalisering. Projektet har med utgångspunkt i nätverkets deltagare samlat empiri 
för forskningsdelen av projektet. Projektet har också direkt stöttat deltagarna, 
bland annat genom att anordna en sk masterclass kring formgivning samt er-
bjudit ett kurstillfälle i bloggning och sociala medier för projektets deltagare. 
Parallellt har arbetet med att finna metoder för samarbete mellan kommun 
och näringsidkare pågått som på sikt kan skapa förutsättningar för framtida 
företagande inom sektorn.  

Folkhälsa, välfärd och delaktighet i lokalsamhället 
Projektmedarbetare: Tomas Faresjö och Hans Nilsson  
Forskarna är knutna till Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH) samt Institutio-
nen förstudier av samhällsutveckling ochkultur (ISAK).

Forskargruppen fokuserar på samhällsrelevanta frågeställningar om männis-
kors hälsa och välfärd och de komponenter som påverkar dessa, främst avseen-
de tvillingstäderna Linköping och Norrköping. Den grundläggande generella 
frågeställningen för vad som händer med folkhälsan i städerna på vägen in i 
det post-industriella samhället? Under detta ”paraply” ställs ett antal andra frå-
geställningar: Finns det skillnader som har sina rötter i socialhistorien och som 
lever vidare och påverkar folkhälsan även idag och i framtiden? Hur yttrar sig 
dagens moderna stressade liv när det gäller ohälsa för befolkningen i de båda 
städerna? Vilken betydelse har egentligen den sociala miljön för folkhälsan? 
Kan man identifiera friskfaktorer (salutogena faktorer), det vill säga sådana 
förhållanden som gynnar folkhälsan? Hur ser sambandet mellan hälsa och eko-
nomisk tillväxt/tillbakagång ut? Hur kan man skapa en god och mer jämlik 
folkhälsoutveckling i tvillingstäderna och regionen? 

 Att ekonomisk utveckling påverkar människors hälsa har länge varit känt. 
I en lågkonjunktur ökar folkhälsoskillnaderna och hårdast drabbas de indivi-
der som har svårt att påverka sina livsbetingelser. Det kan gälla sådant som in-
flytande i arbetet och arbetslöshet. Det kan också handla om att hantera stress 
och allvarliga livshändelser eller att upprätthålla goda hälsobeteenden. Det 
sociala arvet är en annan faktor att räkna med vilket innebär att vi inte bara 
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ärver ekonomiska resurser utan även beteenden och livsstil från våra föräldrar. 
Vårt genetiska arv får vi också från våra föräldrar och förfäder, men kan barns 
ohälsa idag återspegla farföräldrars utsatthet? I den under senare år utvecklade 
forskningsinriktningen – epigenetik – studerar man om budskap via genetik 
kan skickas över generationerna. En fråga man kan ställa är om utsatthet hos 
farföräldrar kan leda till ohälsa hos barnen i kommande generationer? Forskar-
gruppen har under året fått ett större anslag från Riksbankens Jubileumsfond 
för att undersöka hur människorna i tvillingstäderna påverkats av de ekono-
miska och strukturella förändringar som skett under 1900-talet. Detta är ett 
resultat av det stöd forskargruppen fått från CKS och därigenom fått tid att 
pröva metoder och skriva en slagkraftig forskningsansökan.

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).

Hur ser situationen ut för familjer där barn och ungdomar behöver stöd av 
sociala myndigheter? Vilka levnadsvillkor lever de under och vilka erfarenhe-
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 2010-01-01 och genomförs 
i samarbete med FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete, CKS och 
forskare från Nordlandsforskning i Norge.

Under 2011 har projektarbetet framskridit med bl.a. konferensen ”Våga 
fatta” om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samverkan mellan 
myndigheter. En rad presentationer har gjorts vid andra konferenser.

I övrigt har samtliga intervjuer i projektet genomförts och analyserats. Do-
kumentationen av projektet är i sin slutfas och kommer att rapporteras till 
CKS. 

En skiss för ett forskningsprojekt till FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv 
och Socialvetenskap) skrivs under januari–februari 2012. Detta görs tillsam-
mans med Marie Gustavsson, CKS och Margareta Bredmar och Bo Davidsson 
IBL (Institutionen för beteendevetenskap och lärande). Bredmar och Davids-
son driver ett projekt som också finansieras av CKS. Deras resultat i projek-
tet Familjer i socialtjänsten och vårt projekts resultat bildar underlaget för an-
sökan. 
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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 kommu-
nala ungdomsverksamheter studera vad öppenvård kan vara i praktiken. Pro-
jektet utgår från tre analytiska perspektiv: organisation, behandlingsideologi 
och social praktik.

De fyra öppenvårdsverksamheter som studeras, tre i Linköping och en i 
Söderköping, har olika inriktningar, men förenas under begreppet öppenvård, 
där en av ambitionerna från kommunernas sida är att förhindra slutenvårds-
placeringar. I projektet analyseras hur de olika verksamheterna arbetar utifrån 
de tre perspektiven, samt skillnader och likheter mellan verksamheterna. 

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 2006 och presenterats för verk-
samheterna vid ett seminarium där personalgrupperna gavs stort utrymme att 
komma med synpunkter. Under våren 2007 genomfördes intervjuer med verk-
samheternas chefer och därutöver medverkan vid personalens möten. Projektet 
startade hösten 2005 och kommer att slutrapporteras under 2012.

Re-reading time-geography in a gender perspectiv
Projektet är ett samarbete mellan Tora Friberg, Annika Sandén, ISAK samt Christina 
Scholten, Malmö högskola. Sandén och Scholten finansieras av resp. institutioner. 

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 potential för 
att lyfta fram och öppna upp för en fördjupad förståelse och nya typer av ana-
lyser samt för att skapa nya begrepp, bland annat inom forskningsområdena 
vardagens organisation samt förflyttningsmönster/transporter. Projektet är en 
fortsättning på tidigare samarbete mellan Friberg och Scholten. 

Artikel antagen för publikation i tidskriften Tijdschrift voor economische 
en sociale geografie 2012. 

Roterande kommunchefskap i Åtvidaberg
Projektledare: Leif Jonsson

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 
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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-
görs av fem personer; tre förvaltningschefer, personalchef samt ekonomichef. 

CKS har under 2010 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 allmän-
giltiga inslag i sig, vilket gör att den kan vara tillämpbar i andra miljöer. En 
andra lärdom handlar om att den aktuella chefskonstruktionen är mindre per-
sonberoende 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 avrapporterades under våren 2011 i en rapport utgiven av det 
nationella kommunforskningsprogrammet.

Kommunala ledningssystem och politik
Projektledare: Leif Jonsson

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 effektivitets strävande 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 
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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 innevarande mandatperiod. Under våren 2011 stude-
rades arbetet med planeringsförutsättningar för 2012 och under hösten 2011 
arbetet med mål och resursplan för 2012. Ytterligare studier kommer att ge-
nomföras efter detta.

Genom att på så sätt göra flera nedslag i studien ges möjlighet att stu-
dera ledningssystemet i dess helhet under en mandatperiod. På så sätt kan en 
helhetsbild erhållas när det gäller hur politik kan genomföras med hjälp av 
ett ledningssystem. Mellan de skilda nedslagen återförs gjorda iakttagelser till 
ledande aktörer i kommunen.

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson

Svensk partiforskning är lätträknad, och traditionellt politiskt deltagande som 
äger rum inom ramen för det representativa demokratiska systemet, framför 
allt inom partierna, är underutforskat. Detta är beklagansvärt mot bakgrund 
av att den representativa demokratins absoluta huvudrollsinnehavare – parti-
erna – tycks omvandlas i rask takt där medlemstalen halverats under en tju-
goårsperiod och flertalet lokala partiföreningar har svårt att fylla sina valsedlar 
med kandidater inför val.

Den underliggande idén med föreliggande forskningsprojekt att utveckla 
kunskapen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verk-
samhet i kommunerna, dels genom att undersöka drivkrafterna bakom enga-
gemang och 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 hälsotill-
stånd. Under 2011 resulterade projektarbetet i artikeln ”Why Do Councillors 
Quit Prematurely? On the Democratic Consequences of Councilors Leaving 
Their Seats Before the End of Their Terms” I tidskriften Lex Localis.

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

Det svenska partisystemet var länge en renodlad läroboksillustration över hur 
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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 2010 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 integrationspolitik, tog plats i riksda-
gen: Sverigedemokraterna. På ett allmänt plan uppehåller sig forskningsprojek-
tet vid ett par centrala frågeställningar i anslutning 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 2011 resulterade arbetet med detta projekt i artikeln ”The Swedish 
Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Vo-
ting?” i tidskriften Politics samt bokkapitlet ”Partientreprenören” i antologin 
Politikens entreprenörer.

Kommunstruktur och kommunal självstyrelse
Projektledare: Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen

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 
politiska eliterna mer eller mindre ständigt fattat beslutet att gå mot få och 
stora kommuner, och där omfattningen av den kommunala självstyrelsen alltid 
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 långtgå-
ende politiska konsekvenser, där vissa värden gynnas på bekostnad av andra. 
Detta forskningsprojekt har bland annat till avsikt att utreda vilka värden olika 
sätt att idémässigt organisera kommunnivån gynnar, samt undersöka hur man 
kan förklara att vissa politiska system valt en viss typ av lösningar, medan an-
dra valt andra. Under 2011 resulterade projektet i att artikeln ”Kommunsam-
manläggningarna 1952–1974: Hur blev de politiskt möjliga?” publicerades i 
Scandinavian Journal of Public Administration.
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Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om 
hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
Projektledare: Leif Jonsson

Fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut tog hösten 2009 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 
2009-2013. 

Under 2009 formulerades programmet och kommuner inbjöds att med-
verka. Totalt har 47 kommuner valt att delta, 14 av dem med anknytning till 
CKS. Medverkande kommuner betalar 1 krona per kommuninnevånare och 
år för åren 2010, 2011 och 2012. 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 2010 genomfördes en inledande så kallad portalstudie besående 
av att intervjuer gjordes med ledande politiker och tjänstemän från samtliga 
medverkande kommuner. Syftet var att med hjälp av detta få bilder dels av 
vilka besvärliga situationer som kommunrepresentanterna har upplevt, dels av 
förutsättningar för att hantera de besvärliga situationerna. Intervjuerna med 
kommunrepresentanterna (sammanlagt 195 personer) sammanställdes och 
diskuterades vid en konferens i Linköping den 25–26 november (med Linkö-
pings kommun som medarrangör). 

Utifrån vad som kom fram vid konferensen bestämdes att temastudier 
skulle göras inom följande åtta områden under 2011 och 2012: 

– Förklaring av framgång
– Demokrati och politisk handlingskraft
– Styrning, organisering och kontinuerlig effektivitet
– Samverkan som strategi
– Framgångsfaktorer för god ekonomisk hushållning
– Tillväxt som strategi för kommunal utveckling
– Samarbete mellan politiker och tjänstemän i vardag och förändring
– Bokslutspolitik i den kommunala världen.

Från CKS sida medverkar Leif Jonsson och Johan Wänström. Leif är ansvarig 
för temat Samarbete mellan politiker och tjänstemän i vardag och förändring. 
Johan ansvarar för temat Demokrati och politisk handlingskraft. 
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Drygt tio rapporter har publicerats under 2011. Ett flertal av CKS med-
lemskommuner har varit direkt inblandade i arbetet med temastudierna. På 
det nationella kommunforskningsprogrammet hemsida <www.natkom.se>  
finns rapporterna för nedladdning. Där finns också annan information om 
programmet. 

Projekt med annan finansiering

Utvärdering av projektet TÄNK OM 
Projektledare: Susanne Urban, ISV

Under perioden 1 mars 2009 till september 2011 var CKS ansvarig för utvär-
dering av projektet Tänk Om. Projektets namn TÄNK OM stod för Trygghet, 
Ändrade förutsättningar, Näringsliv, Kunskap, Områdesutveckling och syftade 
till stadsdelsutveckling i Skäggetorp och Ryd i Linköping, samt Klockaretor-
pet och Navestad/Ringdansen i Norrköping. Tänk Oms främsta verksamhet 
bestod av så kallade jobb- och praktikverkstäder belägna i de fyra stadsdelarna. 
Europeiska Socialfonden bidrog till projektet med 18 miljoner kronor. 

Projektet vände sig till cirka 300 deltagare: långtidsarbetslösa, långtids-
sjukskrivna, personer med sjuk- och aktivitetsersättning, samt personer med 
ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning för flyktingar. Målet var att 
bidra till att dessa skulle få ett ökat inflytande över sin egen livssituation (egen-
makt) och möjlighet att försörja sig själva. 

Enligt avtalet mellan kommunerna och Europeiska Socialfonden skulle 
en extern utvärdering av projektet ske. Susanne Urban, Institutionen för sam-
hälls- och välfärdsstudier, blev kontrakterad för att samordna utvärderingen. 
Huvudinriktningen i utvärderingen var att följa processerna i det arbete som 
genomfördes i Tänk Om och analysera hur dessa bidrog till att påverka bo-
stadsområdena och dess invånares möjligheter på arbetsmarknaden. Utvärde-
ringen utfördes i nära återkoppling och dialog för att kunna fungera som ett 
utvecklings- och kvalitetsverktyg under projekttiden 

Utvärderingsresultatet har presenterats till styrgruppen för projektet halv-
årsvis samt i form av en årlig lägesrapport. Slutrapporten Mot arbetslivet med 
skyddsnät (2011) där Urban är huvudförfattare innehåller även tre bilagor: 1) 
”Utvärdering av samverkan inom ESF-projektet Tänk Om” (författad av Ru-
rik Holmberg), 2) ”Ur ett deltagarperspektiv” (författad av Giulia Ray), och 
3) ”Projektet Tänk Om: Att arbeta med OCN-metoden” (författad av John 
Boman, Ulrik Lögdlund och Christer Johansson). Projektet och utvärderingen 
har under våren 2011 också presenterats på två större seminarier: ”Hur berikar 
ett projekt som Tänk Om områdesutveckling?” presentation på Seminarium 
kring områdesutveckling 4 mars. Linköping och Norrköpings kommun, och 
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”Lärdomar från lokala arbetsmarknadsprojekt i Norrköping och Linköping” 
30–31 mars. FORSA symposium Människor möten makt, Norrköping.

Samverkande föräldrastöd
Under våren 2009 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 samar-
betspartners i projektet finns flera östgötakommuner, landstinget samt ideella 
organisationer. Ansökan beviljades med ca 6,9 miljoner och projektet påbör-
jades i januari 2010. Kontaktperson för CKS är Marie Gustavsson, som inom 
ramen för projektet arbetar med en studie av Familjecentraler. 

Syftet med studien är att öka förståelsen av familjecentraler som mötes-
plats och vilken betydelse framför allt den öppna verksamheten har för föräld-
rar och personal. Perspektivet är främst personalens, med ett särskilt fokus på 
de som verkar i den öppna verksamheten, huvudsakligen förskollärare. Men 
även socialsekreterare, BVC-personal och föräldrar är intervjuade i studien. 
Totalt har 15 personal och 14 föräldrar deltagit i intervjuer. Studien har pågått 
under två år och avslutas i december 2011 med rapport till Linköpings kom-
mun och FHI. 

Marie Gustavsson har även varit involverad i och stöttat den enkätunder-
sökning som genomförts i Valdemarsviks kommun kring behov av föräldra-
stöd, även denna avrapporteras vid årsskiftet 2011/2012. 

Under 2010 inlämnades en ny ansökan till FHI och där Linköpings kom-
mun och Linköpings universitet fick beviljat ytterligare medel. Inom ramen 
för detta är CKS involverat genom Marie Gustavsson och Kerstin Johansson 
i ett tvåårigt projekt som omfattar forskning och utvärdering av samverkan 
kring föräldrastöd. Projektet avrapporteras vid årsskiftet 2012/2013. 

Parenting Young Children – PYC
Detta är ett föräldrautbildningsprogram som utarbetats av Dr Mildon och Dr 
Wade på ”Parenting Research Centre” (PRC) i Melbourne, Australien. Det 
utvecklades under 2004–2008 och är sammanställt utifrån mångårig forskning 
genomförd av professor Sheila Eyberg och professor Maurice Feldman. PYC är 
i första hand utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar 
och som har yngre barn (ej fyllda 7 år). Utbildningen kan även användas för 
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andra föräldrar som har svårigheter med omvårdnad och samspel. Programmet 
är avsett att användas i hemmet eller i hemliknande miljöer. 

Sedan 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt för att 
pröva och utveckla PYC till en svensk kontext. Detta görs i samarbete mel-
lan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad 
Välfärd, FoU Väst GR och Regionförbundet Uppsala län. Dessutom deltar 
Bräcke Diakoni, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning), Rädda Barnen samt SUF- kunskapscentrum.

Östergötland har fått möjlighet att 2012 kliva på fas 2 av projektet. Under 
2011 har informationsseminarier och workshops genomförts och fyra av CKS 
medlemskommuner, Norrköping, Linköping, Motala och Vimmerby, kom-
mer att utbilda yrkesverksamma i programmet samt delta i forskningen. En så 
kallad områdesansvarig kommer under 2012 att påbörja en 40 % anställning 
på CKS för att handleda de som utbildas och för att samla data till evidens-
baseringen. Projektet finansieras inledningsvis med pengar från SKL till sats-
ningen på den sociala barn- och ungdomsvården. Marie Gustavsson fungerar 
som regional kontaktperson tills vidare.

Den etniska segmenteringens mekanismer – exemplet bostadsmarknaden
Projektansvarig: Professor Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforsk-
ning, Uppsala universitet. 
Projektmedarbetare: Åsa Bråmå, CKS och professor 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.

Projektet har avslutats under 2011. 

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 åstadkomma 
en socialt blandade bostadsområden. Syftet är att bidra till ett förbättrat kun-
skapsläge för framtida planering när det gäller 1) i vilka geografiska kontexter 
planering för social blandning är viktigast och har störst potential att lyckas, 
samt 2) vilka blandningsstrategier som fungerar bäst i olika geografisk kontex-
ter när det gäller att få till stånd en socialt blandad befolkning. 
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Arbetet omfattar dels översiktliga registerbaserade analyser av sambandet 
mellan bostadsstock och befolkningssammansättning på bostadsområdesnivå, 
dels mer djupgående fallstudier av ett urval bostadsområden där registerdata 
kombineras med dokumentstudier, intervjuer och enkäter.

Under året har bland annat en delstudie genoförts och avrapporterats som 
gäller de befolkningsdynamiska effekterna av renoveringen av bostadsområdet 
Navestad/Ringdansen i Norrköping (CKS Rapport 2011:5).

Projekt som avslutades under 2011

Förändrade livs- och boendemönster bland äldre
Projektledare: Jan-Erik Hagberg 
Andra forskare i projektet: Marianne Abramsson, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Mag-
nus Nilsson och Eva Jeppsson Grassman. Samtliga är verksamma vid Nationella insti-
tutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier (ISV). Hagberg och Abramsson ingår i Nordiska nätverket för forsk-
ning om äldres boende. 

Projektet avslutades i december 2011 (Slutrapportering av forskningsprojektet 
Förändrade livs- och boendemönster bland äldre). Forskningen har huvud-
sakligen gällt äldres boende på landsbygden och de särskilda möjligheter och 
begränsningar som finns för den som åldras i en landsbygdsmiljö. Huvudde-
len av den empiriska forskningen har genomförts i Ydre i södra Östergötland. 
Studierna i Ydre har publicerats i tre skrifter medan flera publikationer från 
projektet förtecknas i slutrapporten.

Det genomförda projektet har visat att behovet av kunskap om hur lands-
bygden förändras och vad förändringarna innebär för dem som lever och åldras 
där är stort. En särskilt angelägen uppgift är att undersöka hemtjänst och ser-
vice som bedrivs i ”glesa” samhällen. En fortsättning av projektet sker genom 
att en styrgrupp har bildats vid NISAL (BÅLL: Boende, åldrande och livslopp 
på landsbygden). Gruppen har i uppgift att initiera nya projekt som behandlar 
boende, vardag och omsorg i landsbygdsmiljöer.

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. 
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Kopplat till arbetet med hållbarhetsstyrning har projektet också undersökt hur 
kommunerna samarbetar med näringslivet.

Under 2010 genomfördes en intervjustudie bland några svenska och nor-
ska kommuner om deras erfarenheter av att arbeta med integrerade lednings-
system (med utgångspunkt i de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimen-
sionerna i hållbar utveckling). Den resulterade i ett arbetsnotat och kommer 
att utgöra utgångspunkten för en kommande journalartikel. Vidare har re-
sultat från forskningen presenterats vid SIS seminarium i Almedalen, vid den 
nationella konferensen Upphandlingsdagarna samt vid en forskar/praktiker-
konferens i Newcastle upon Tyne. Sara har också kommunicerat forskningsre-
sultaten på en mer kontinuerlig basis i SIS tekniska kommitté för utvecklingen 
av en nationell vägledningsstandard för systematiskt hållbarhetsarbete i kom-
muner, regioner och landsting. Projektet avslutades 2011 genom att samman-
fatta forskningsresultaten i en rapport i CKS rapportserie.
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Seminarie- och konferensverksamhet
Under året har CKS anordnat seminarier i egen regi eller samverkan med an-
dra organisationer. Seminarier där anställd vid CKS medverkat externt redovi-
sas längre fram i verksamhetsberättelsen.

Kommundag
2011 års kommundag arrangerades i Tranås den 17 november i samarbete mel-
lan CKS och Tranås kommun med titeln Kommunen i regionen – en dag om 
kommunernas och regionens praktiska arbete bortom regionreformens geografi. 

Inledningstalare var Håkan Sörman (vd på SKL) som informerade och 
reflekterade över möjligheterna att bilda och bedriva verksamhet i framtida re-
gioner. Därefter följde en paneldebatt med Håkan Sörman, Jörgen Johansson 
(statsvetare Lunds universitet), Eva Andersson (kommunalråd Norr köping) 
och Jan Owe-Larsson (ordförande Regionförbundet Östsam). Alla fyra i pa-
nelen var i grunden positiv till en regionreform i Sverige men efterlyste ett 
starkare engagemang framförallt från statens sida. 

Under eftermiddagens workshop diskuterades regionfrågan utifrån fyra oli-
ka perspektiv. På workshopen ”Infrastruktur och kollektivtrafik i en region” 
gjorde Peder Rehnstöm (Regionförbundet Östsam) en presentation om förut-
sättningarna för regionförstoring, bl.a. med hjälp av infrastruktur, i och runt 
Östergötland. På workshopen ”Demokrati i regioner” talade statsvetaren Jör-
gen Johansson (Lunds universitet) om demokratiska möjligheterna och utma-
ningarna om dagens län omvandlas till större regioner. 

Thomas Niedomysl, kulturgeograf på Institutet för framtidsstudier, talade 

Håkan Sörman, SKL, inledningstalare på kommundagen. Jörgen Johansson, Lunds universitet, 
var en av paneldeltagarna. (Foto: Anika Agebjörn)
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på eftermiddagens mest välbesökta workshop: ”Tillväxt i mindre kommuner 
i regioner.” På den fjärde workshopen men titeln ”Vård, omsorg och socialt 
arbete i regionerna” låg fokus på förutsättningarna för informations- och kun-
skapsöverföring i en region med Per Albinsson från SKL som huvudtalare.  

140 personer från Östergötland och Småland mötte upp och deltog i kom-
mundagen, vilket är ett av de högsta antalen i kommundagens historia. Mo-
derator under förmiddagens gemensamma aktivitet var CKS f.d. vetenskapliga 
ledare Tora Friberg. Johan Wänström hade ett huvudansvar för kommunda-
gens programinnehåll och genomförande. Ett15-tal medarbetare och styrelse-
ledamöter på CKS var också med och arrangerade kommundagen tillsammans 
med flera andra politiker och tjänstemän från Tranås och Östergötlands och 
kommuner. 

CKS kommunledningsseminarium
Under 2010 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 
av en längre föreläsning som sedan följs av en gemensam diskussion. Vid varje 
seminarium är en kommunrepresentant moderator.

Temat för det första seminariet var Hur kan kommunerna klara kunskaps
uppdraget? Om att ta uppföljningsansvar för alla ungdomar, Gästande forskare 
var Jonas Olofsson, forskare vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Före-
läsningen kunde tyvärr inte ges på grund av tågförsening. Istället föreläste do-
cent Hans Nilsson om Folkhälsa, välfärd och delaktighet i lokalsamhället. Han 
presenterade en CKS-finansierad studie som visar att det finns betydande häl-
soskillnader mellan de tre delvis olika urbana miljöer: Linköping, Norrköping 
och Motala (och som nu har erhållit fortsatta forskningsmedel från en annan 
finansiär). Seminariet diskuterade vad det kan bero på och vilka konsekvenser 
sådana skillnader kan få för olika kommuner. Göran Lundström, kommunchef 
i Boxholms kommun, var moderator. Det andra planerade seminariet, Vad ska 
vi ha skolan till? Om utbildning och bildning, med professor Martin Kylham-
mar vid Linköpings universitet ställdes in på grund av sjukdom. Ansvarig för 
CKS kommunledningsseminarier var Sabrina Thelander.
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CKS torsdagsseminarier
CKS erbjuder kommunernas politiker och tjänstemän samt intresserade fors-
kare att komma till seminarier under ett antal torsdagar varje termin på både 
campus Valla och campus Norrköping. Seminarierna äger rum då önskemål 
finns – hos politiker, tjänstemän eller forskare – att presentera något i vår 
miljö. Vår avsikt är att seminariedeltagarna ska kunna diskutera intressanta 
frågor under otvungna former. Ansvarig för CKS torsdagsseminarier 2011 var 
Sabrina Thelander.

Kulturekonomi och kreativa verksamheter i Norrköping
Erling Bjurström och Martin Fredriksson, Linköpings universitet

Vilka förutsättningar finns det att bedriva kreativa kulturella verksamheter i 
Norrköping och att verka som kulturentreprenör? Hur ser de som är verk-
samma inom stadens kreativa sektor på stadens utvecklingsmöjligheter och 
sin egen betydelse? Vid seminariet presenterades ett pågående CKS-finansierat 
projekt kring kulturekonomi i Norrköping. 

Segregation och rekryterande nätverk
Per Strömblad och Gunnar Myrberg, Institutet för Framtidsstudier

Vilken betydelse har socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden för 
rekryteringen till politiska aktiviteter? Påverkar sådana skillnader i förläng-
ningen den politiska jämlikheten? Vid detta seminarium presenterades resultat 
från pågående forskning om segregationseffekter på politiskt engagemang.

Kommunernas ansvar för den hållbara staden
Ylva Uggla, CUReS, Örebro universitet

Kommunerna ska ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö”! Det säger 
plan- och bygglagen. Vad innebär det och hur hanterar kommunerna olika 
– ibland motstridiga – mål? Vid seminariet presenterades pågående forskning 
om översiktsplanering, stadsplaneringsideal och naturen i staden. 

Valfrihetsrevolution eller politisk styrning? 
Anna Bendz, Göteborgs universitet

Den politiska diskussionen om den borgerliga regeringens reformer Lagen om 
valfrihet (LOV) och Vårdval har varit ideologiskt präglad på nationell nivå. 
Reformerna genomförs på lokal nivå. Finns de politiska skiljelinjerna även i 
kommuner respektive landsting /regioner? Hur tar det sig i så fall uttryck i det 
praktiska genomförandet?
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Avskaffa Lagen om offentlig upphandling! 
Christina Ramberg, professor i juridik, Stockholms universitet

Möt en forskare som tycker att det vore bättre om upphandling skedde på 
samma sätt i offentlig sektor som i det privata näringslivet! Och att bristerna i 
LOU alltid kompenseras med mer regler, vilket bara leder till att det blir ännu 
fler brister som föranleder ännu fler regler.  Seminariet diskuterade alternati-
ven till LOU och vad som skulle hända om den avskaffades. 

Korruption och maktmissbruk i Sverige – ett verkligt och ökande problem? 
Gissur Erlingsson, CKS, Linköpings universitet 

Sedan Uppdrag gransknings avslöjande av Göteborgshärvan har korruptions-
frågorna hamnat högt på dagordningen i Sverige. Men är det befogat att tala 
om korruption i en av världens minst korrupta stater? Finns det några skäl att 
tro att svensk korruptionsproblematik förvärrats? 

Kulturens krafter för kommunal utveckling
Fredag 11 mars genomförde CKS i samverkan med Söderköpings kommun 
och Tema Kultur och Samhälle vid Linköpings universitet ett halvdagssemi-
nariet kring kulturens roller för lokal utveckling. Med utgångspunkt i exem-
plet Söderköping belystes och problematiserades mindre kommuners arbete 
med kultur som resurs för samhällsutveckling. Seminariet hölls i Salong Ra-
munder i Söderköping och drygt sextio personer medverkade. 

Magnus Berge, Christina Nilsson och Barbro Mellquist, Söderköpings 
kommun, inledde och presenterade Söderköpings satsningar på kultur. Bo 
Olls, Östsam, talade om metoder för lokal och regional kulturutveckling, Lars 
Jonsson, Nordisk Festival för Medeltida musik, exemplifierade kulturens roller 
med medeltida musik som kvalitetsmärke och konstnärligt samtida uttryck, 
Svante Beckman, Tema Kultur och samhälle, belyste relationen mellan kultur-
politik och näringspolitik och slutligen talade Leif Jonsson, CKS, under rubri-
ken ”Hur påverkas samhällen där kulturarv blir upplevelseindustri?” Semina-
riet avslutades med en diskussion som modererades av Mats Brusman, CKS.

Den attraktiva staden
Tisdag 5 april medverkade CKS vid en paneldiskussion på Norrköpings 
konst museum om konsten, shoppingen och den attraktiva staden. Paneldis-
kussionen genomfördes i anslutning till utställningen Konsumera Mera som 
ett samarbete mellan Norrköpings konstmuseum, Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet och CKS.

En panel bestående av företrädare för olika perspektiv diskuterade vad som 
gör en stad attraktiv, vad vi när menar när vi talar om attraktiva stadsmiljöer 
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och vilken roll konsten spelar i dessa sammanhang. Josefina Syssner och Mats 
Brusman från CKS fungerade som inledare och moderatorer. Seminariet lock-
ade ett femtiotal deltagare.

Hållbart resande – går det att styra?
Fredag 23 september arrangerade CKS i samverkan med Boxholms kommun, 
Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Forskarnätverket aktörer, 
samhälle, transporter (FAST) ett halvdagsseminarium i Folkets Hus, Boxholm 
på temat Hållbart resande. Vid seminariet, som arrangerades i anslutning till 
den europeiska trafikantveckan (European Mobility Week), belystes och dis-
kuterades hållbart resande utifrån olika perspektiv och erfarenheter från kom-
muner och forskning. 

Birgitta Palmqvist från Boxholms kommun, Jannica Schelin från Norrkö-
pings kommun samt Sara Gustafsson och Malin Henriksson från Linköpings 
universitet bidrog med presentationer av kommunerfarenheter och forskning. 
Efter presentationerna vidtog diskussioner i grupper. I seminariet deltog cirka 
fyrtio personer, däribland såväl tjänstemän och politiker som forskare. Fjorton 
kommuner och flera regionala organisationer var företrädda vid seminariet.

Människor, Möten, Makt – i socialt arbete
Den 30–31 mars arrangerade FORSA ett symposium om kunskapsbildning 
utifrån brukar-, praktiker- och forskarperspektiv. FORSA är en fackligt och 
politiskt obunden sammanslutning av personer versamma inom eller intresse-
rade av forskning i socialt arbete. Marie Gustavsson på CKS är ordförande för 
FORSA i Östergötland och var ansvarig för symposiets planering och genom-
förande. CKS som organisation sponsrade arrangemanget ekonomiskt.  
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Uppsatstävlan
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2010/2011 års pris 
gick till Ole Ulnes för uppsatsen I krocken mellan politiska visioner och den 
vardagliga praktiken. Om inomkommunal konkurens och samarbete kring gym
nasieskolor. Uppsatsen är en magisteruppsats i satsvetenskap vid Linköpings 
universitet där Bo Persson var handledare. Ole tilldelades priset (15  000 kro-
nor) vid Regionförbundet Östsams fullmäktigesammanträde den 1 december 
2011 med följande motivering:

Ämnesvalet har stor relevans för kommunerna som har det övergri-
pande ansvaret för planeringen av gymnasieskolan. Från att i första 
hand ha agerat som utförare har kommunens uppgift in allt högre 
grad förflyttats till att övervaka den verksamhet som bedrivs i kom-
munen och att navigera mellan olika intressen. När makten över 
gymnasieskolan fördelas på andra aktörer än kommunen växer in-
tresset för regionala samarbeten. Genom regionala samarbetsprojekt 
kan utbildningen samordnas regionalt utan att den lokala möjlig-
heten att söka samarbeten och att agera med öppenhet gentemot de 
fristående aktörerna påverkas. Uppsatsen baseras på förhållandena 
i Linköpings kommun. Den är kommunrelevant, är välskriven, har 
en balans mellan teori, metod och resultat och är som helhet ett 
skickligt genomfört arbete. 
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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 samarbete 
med samtliga medlemskommuner och forskare inom hela universitetet. Nät-
verken sträcker sig över en flerårsperiod, normalt minst tre år och omprövas 
regelbundet. Kontinuitet eftersträvas. Behovet av nätverk uppmärksammas i 
de kontakter CKS har med kommuner och forskare. I detta sammanhang spe-
lar kommunsamtalen en viktig roll. Initiativ kommer inte sällan från enskilda 
medarbetare inom universitet och kommuner.

Nätverk

Kommunledning – nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer
Sedan 2001 äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelse ordförande från kommunerna i Östergötland och från några kommu-
ner i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. 
Ett liknande samarbete pågår sedan 1999 mellan kommunchefer och forskare. 
Sedan 2004 medverkar också styrelseordföranden och region direktören i regi-
onförbundet Östsam. Alltfler kommuner ansluter sig till de båda nätverken.

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

Fokus i samarbetet var från början på innehållet i ledningsfunktionerna. 
Nätverken hade då karaktären av ledarutvecklingsprogram. Från 2004 har 
samarbetet riktats mot kommun led nings funktionen och dess sätt att arbeta 
med olika samhälleliga utvecklings områden. På så sätt har både utvecklings-
områdena och kommun led ningars arbete med dem kunnat uppmärksammas. 

Värdskapet för nätverksträffarna cirkulerar bland medverkande kommun-
styrelseord föranden respektive kommunchefer. På så sätt har förhållanden i en-
skilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för nätverksdeltagare 
från de kommuner som varit värdar och för deltagare från övriga kommuner. 

Nätverken leddes 2011 av Leif Jonsson och Sabrina Thelander, CKS (från 
och med 2012 leds de av Sabrina Thelander tillsammans med Gissur Erlings-
son).
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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 samhällsve-
tenskaplig 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 
transportforsknings institut, VTI. Nätverket initierades 2005 av forskare från 
VTI och tema Teknik och social förändring (tema T) samt tema Kultur och 
samhälle (tema Q) och CKS.

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 Norr-
köping, där deltagarna bland annat lagt fram egna texter för diskussion och in-
bjudna gäster presenterat sin forskning. I februari hölls en tvådagarskonferens 
för att dra upp riktlinjer för nätverkets fortsatta verksamhet.

CKS har givit stöd till internat, resor och andra omkostnader. Mats Brus-
man har varit CKS kontaktperson i nätverket.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Koordinatorer: Mattias Elg och Marianne Sennehed Petersson

Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfarenhe-
ter när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala 
organisationen. Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kvalitets-
kompetens och ta till vara och bygga vidare på det positiva arbete som bedrivs 
i kommunerna. 

I nätverket ingår 10 kommuner samt processledare från Närsjukvården 
i västra Östergötland. Nätverksträffar äger rum varje månad och har under 
2011 innehållit ämnen som strategier för effektivisering och kvalitetsutveck-
ling, tjänsteinnovationer i vården, översättning av managementidéer, Lean, 
styrmodeller och ledningssystem i kommunerna, Kommunkompassen, Sveri-
gestudien 2011 med reflektion över begrepp som värderingar och värdegrund, 
omvärldsspaning kring uppföljning och utvärdering, metodiken i förbättrings-
projekt, medborgardialog, innovationsarbete och kreativitet. 
 Utöver nätverksträffar har en konferens arrangerats med temat utvärdering 
och uppföljning. Denna konferens var en fristående fortsättning av en tidigare 
konferens med samma tema.  

Lena Lindgren som bl. a. skrivit boken Utvärderingsmonstret och Mattias 
Elg, lektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linkö-
pings universitet, höll var sitt anförande. Konferensen avslutades med panel-
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samtal och reflektioner från några personer med olika erfarenhet från utvärde-
ringsområdet. 

Året har också präglats av det arbete som påbörjades 2010 kring ansö-
kan om medel för kompetensutveckling via socialfonden. Ansökan som gäl-
ler kompetensförsörjning inför generationsväxling beviljades i sin helhet på 
9,5 miljoner kronor. Projektet startade oktober 2011 och avslutas september 
2013. Av nätverkets tio kommuner ingår åtta i socialfondsprojektet och ca 600 
av kommunernas anställda är involverade i projektet. Forskare vid CKS och 
forskningscentret Helix kommer att vara samarbetspartner. Projektgrupp är 
nätverket Qvalitet Öst och styrgrupp är kommunernas kommunchefer/mot-
svarande samt föreståndare CKS och regionförbundets direktör. Syftet är att 
underlätta generationsväxlingen genom att utbyta kompetens och erfarenheter 
mellan generationer och att öka kommunernas attraktionskraft. 

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 1993–2000). 

Nätverket träffas sedan några år under benämningen IFO-Dialog. Tan-
ken bakom detta är en öppnare mötesplats med jämbördiga roller och ansvar. 
CKS svarar dock fortfarande genom Marie Gustavsson för en sammankallande 
funktion. 

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

Under 2011 har tre träffar genomförts, en fjärde planerad träff blev tyvärr 
tvungen att ställas in, men ersattes i stället av en IFO-lunch i samband med en 
utvärderingskonferens som CKS arrangerad i samverkan med nätverket Qvali-
tet Öst (se ovan). Den första träffen i mars 2011 hade temat: Öppenvård och fö
rebyggande arbete – socialarbetarrollen i förändring? Thorbjörn Ahlgren, forskare 
i socialt arbete vid högskolan i Jönköping, och med särskilt intresse för ungdo-
mar i öppenvårdsbehandling besökte IFO-Dialogen. Nästa träff som genom-
fördes i maj handlade om Utvärdering, även då med forskarbesök – denna gång 
av Per-Åke Karlsson från högskolan i Borås. Den sista träffen för året ägde rum 
i november 2011och handlade om Dokumentation och uppföljning. Särskilt in-
bjuden gäst denna gång var CKS nya medarbetare, docent Martin Börjeson, 
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som tillsammans med två deltagare i nätverket, Ann Henriksson (Linköpings 
kommun) och Christina Söderberg (Norrköpings kommun) arbetar med att 
implementera en form av förstärkt uppföljning av HVB för ungdomar. I sam-
band med denna träff planerades även innehåll för fyra träffar under 2012. 

Nätverk för FoU-miljöer inom välfärdsområdet i Östergötland
Det finns ett antal FoU-miljöer i Östergötland som är verksamma inom väl-
färdsområdet. Förutom CKS ingår följande miljöer i samarbetet: FoU-centrum 
för vård, omsorg och socialt arbete, PUFF-enheten vid Norrköpings kommun, 
FoU-enheten för Närsjukvården i Östergötland, Folkhälsovetenskapligt cen-
trum samt Hälsans nya verktyg.

Sedan flera år tillbaka har dessa miljöer regelbundet träffats för erfarenhets-
utbyte 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 Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL) för skapandet av så kallade ”regionala 
strukturer för kunskapsutveckling”. I Östergötland har nätverket tillsammans 
med Läns-SLAKO (politiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget 
i Östergötland) antagit uppdraget att bygga regionala strukturer för kunskaps-
utveckling. CKS har en aktiv roll att spela i nätverket för att involvera olika 
delar av Linköping universitet i arbetet. Under 2011 har nätverket träffats re-
gelbundet. 

För att hantera de medel som SKL utlyser inom ramen för de regionala 
stödstrukturerna har en särskild samverkans- och beredningsgrupp (SaBe) bil-
dats under 2011 med representanter för fyra miljöer (FoU-centrum, PUFF, 
FoU-enheten inom närsjukvården samt CKS) och Läns-SLAKO:s sekretariat. 

Arbetsmarknadsdialog 
Under 2011 har arbetsmarknadsdialogen konstituerats. I dialogen deltar fors-
kare från Linköpings universitet och representanter från kommunernas arbets-
marknadsenheter eller motsvarande. Fyra möten har hållits under året. Frågor 
som diskuterats har haft ett tydligt fokus på arbetsmarknadspolitiska projekt. 
Under året har också arbetet med kartläggningen av kommunala arbetsmark-
nadsåtgärder färdigställts. Resultaten från kartläggningen har diskuterats vid 
ett av dialogmötena. Rapporten kommer att tillgängliggöras under mars må-
nad 2012. Under 2012 kommer samtalen mellan forskare och kommunernas 
representanter att fortsätta med 4 dialogmöten. Innehållet i samtalen kommer 
att arbetas fram i dialog mellan forskare och kommunernas representanter med 
särskild tonvikt på erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan teori och praktik. 
Ansvarig för nätverket under 2011 på CKS har varit John Boman. 
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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 brottsförebyggande arbete – rEgbrå 
REgbrå –Regional samverkan för brottsprevention är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings 
universitet. REgbrå har funnits, i sin nuvarande from, sedan december 2010, 
Syftet med rEgbrå är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och 
medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna. 
Nätverket samordnas via CKS av Kerstin Johansson och har under 2011 haft 
en arbetsgrupp bestående av 6 personer. Via arbetsgruppen har nätverket byggt 
upp en hemsida: <www.isak.liu.se/cks/regbra> och genomfört två nätverks-
möten med ett 40-tal deltagare per gång (se vidare hemsidan). Arbetsgruppen 
har vidare tagit fram en avsiktsförklaring som kommer att förankras ute i kom-
munerna under 2012. Arbetsgruppen har också under det gångna året arbetat 
med förankring och planering av nätverkets framtid.

Utvärderingsverkstad
CKS initierade under 2011 tillsammans med Samverkanscentrum, Finspång 
en så kallad Utvärderingsverkstad. Nio träffar planerades in under året. Dock 
lades Samverkanscentrum ner strax före sommaren och istället klev PUFF-
enheten, Norrköpings kommun, in som en samverkande part. 

Idén med en utvärderingsverkstad är att samla personer med utvärde-
ringsuppdrag för att stötta dessa att genomföra en utvärdering samtidigt som 
deltagarna bygger kompetens kring utvärdering. I de flesta kommuner pågår 
ett antal projekt och utvecklingsarbeten som behöver utvärderas. Ibland köps 
extern utvärderare, men det kan finnas fördelar med att göra en mer intern 
utvärdering. I det senare fallet underlättas utvärderingen och blir mer tillför-
litlig med stöd och handledning. Ett bra alternativ kan därför vara att ansluta 
interna utvärderare till en utvärderingsverkstad. Detta är ett arbetssätt som 
erbjuds vid flera FoU-enheter runt om i Sverige. 

I 2011 års utvärderingsverkstad har fyra (inledningsvis sex) projekt träffats 
för att diskutera och få stöd i egna utvärderingsuppdrag. Träffarna har utgått 
från deltagarnas behov. Genom miniföreläsningar, gruppdiskussioner och er-
farenhetsutbyte har utvärderingskompetens byggts upp som stannar kvar inom 
organisationen samtidigt som utvärderingen blir gjord. Handledare under året 
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har varit Marie Gustavsson, CKS, samt från Samverkanscentrum Malin Masi-
mov (fram till sommaren) och Pia Käcker, PUFF-enheten. 

Ytterligare utvärderingsaktiviteter 
Förutom utvärderingsverkstaden har CKS Välfärd även stöttat eller varit värd 
för olika utvärderingar: Tänk Omprojektet är den som pågått under flera år 
och som avslutades under 2011. Men CKS har även stöttat, varit delaktig i 
och/eller förmedlat kontakt i flera utvärderingar eller liknande: Familjehus i 
Motala. Mats Pellbring, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, ar-
betade med en genomlysning och uppföljning av familjehusen i Motala till-
sammans med Marie Gustavsson, CKS. Familjehusen var ett utvecklingsarbete 
för samverkan mellan skola och socialtjänst. Utvärdering kring skolnärvaro, del 
i Modellområdesarbetet i Norrköpings kommun. Maria Arvidsson, Institutio-
nen för samhälls- och välfärdsstudier, utvärderar enligt avtal mellan CKS Norr-
köpings kommun. Avrapportering sker i april 2012. Utvärdering av Person
ligt ombud (PO) i fem kommuner (Mjölby, Motala, Boxholm, Ödeshög och 
Vadstena) i västra Östergötland. Utvärderingen utförs av Katarina Lundborg, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, och avrapporteras i februari 
2012. Dessutom har Marie Gustavsson främst under 2010 handlett en utvär-
dering i Norrköpings kommun utförd av Karin Lindblad vid omsorgskonto-
ret. Denna avslutades 2011 genom rapporten Utvärdering av utvecklingsarbete 
kring kommunikation och aktivitet på gruppbostad för personer med neurologiska 
funktionsnedsättningar. 

Utbildningar
CKS har i flera år erbjudit ett utvecklingsprogram för högre kommunala che-
fer, Ledarskap i kommuner, I nära samverkan med kommuncheferna i regionen 
omarbetades programmet under 2010 och 2011, och en omstart gjordes i au-
gusti 2011. 

Kommunerna ger programmet sitt stöd med avsikt att stärka det kom-
munala ledarskapet i kommunerna och i regionen som helhet. Det ses som 
ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling. Det övergripande syftet med programmet är alltså att stödja och 
utveckla ledarskapet i kommunerna i östgötaregionen med omnejd. Program-
met 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 själv-
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kännedom och förmåga att samspela med omvärlden (den egna kommunens 
medborgare, tjänstemän och politiker samt det omgivande samhället). Mål-
gruppen för programmet är: kommunala chefer som arbetar direkt mot den 
politiska ledningen i nämnder och styrelser och högre chefer med personalan-
svar (ej ”första linjens chefer”).

I programledningen finns Sabrina Thelander och Lennart Kågström vid 
CKS/LiU och Lena Rydin Hansson, kommundirektör i Linköping. Kom-
muncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i programmet. Finansie-
ring av programmet sker genom deltagaravgifter. En ny inbjudan skickas ut i 
mars 2012. Ansvarig för programmet och dess planering är Sabrina Thelander, 
CKS.

Politikerutbildning
Under våren 2011 bedrev CKS utbildning till de nyvalda kommunfullmäk-
tigeförsamlingarna i Söderköpings och Valdemarsviks kommun. Utbildning-
arna bestod i övergripande kunskaper om de svenska kommunernas historia, 
verksamhet, skyldigheter och organisation, olika aktörers ansvarsområden i 
kommunerna, samt juridiska skrivelser i kommunallagen och andra lagar. An-
svarig och utförare av undervisningen var Johan Wänström, CKS. 

Övriga samarbeten
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Lin-
köpings universitet, övriga universitet och högskolor, med kommuner, region-
förbundet Östsam och andra för verksamheten relevanta enheter och organisa-
tioner. Under året har därför samarbete förekommit med bland annat följande 
institutioner inom Linköpings universitet: Institutionen för Tema, Institutio-
nen för beteendevetenskap och lärande, Institutionen för tematisk forskning 
och utbildning, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling och Institutionen för medicin och 
hälsa. CKS är också medlemmar i FoU Välfärd, en intresseorganisation för 
FoU-miljöer inom välfärdsområdet. 

Bland externa enheter kan nämnas Kommunforskning i Västsverige, Sta-
tens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges kommuner och landsting, 
Statens handikappinstitut, 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
Huvudhandledare vid Tema Q för Ragnar Andersson (disputerade 20 maj 

2011) och Ann-Charlotte Gilboa Runnvik.

Sakkunniguppdrag
Sakkunnig över Irene Molinas ansökan om att bli befordrad till professor i 

kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse vid Uppsala universitet. 
Sakkunnig över Johan Hultmans ansökan om att bli befordrad till professor i 

kulturgeografi vid Lunds universitet

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

hetsgränser. (Resultatet av utvärderingen ska redovisas under 2012.)
Ledamot i Referensgruppen för Schack i skolan. Sveriges Schackförbund.

Kent Waltersson
Adjungerad representant för Linköpings universitet i ledningsgruppen för 

samarbete och samverkan om forskning och utveckling mellan Norrkö-
pings kommun och Linköpings universitet. 

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

Marie Gustavsson 
Forskar inom ett projekt kring föräldrastöd, vilket drivs av tema Barn, LiU 

och Linköpings kommun tillsammans med samverkande aktörer. 
Ledamot i programrådet för socionomprogrammet vid Linköpings universitet 
Ordförande i FORSA Östergötland samt ledamot och vice ordförande i Riks-

förbundet FORSA. För FORSA:s räkning, ledamot i lokala program-
kommittén inför Världskonferensen i Socialt arbete i Stockholm 2012. 

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

Ingår som representant för CKS i Samverkans- och beredningsgruppen, SaBe, 
vilken fördelar de medel som SKL utlyser inom ramen för de regionala 
stödstrukturerna. Representanter för fyra miljöer (FoU-centrum, PUFF, 
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FoU-enheten inom närsjukvården samt CKS) och Läns-SLAKO:s sekre-
tariat ingår i SaBe.

Undervisar på grundutbildningen vid socionomprogrammet samt samhälls- 
och kulturanalys, SKA-programmet. 

Leif Jonsson
Medverkade under 2011 i Helix som är en så kallad VINN Excellens sats-

ning, finansierad av Vinnova och regionala intressenter, som ägnar sig 
åt forskning och utveckling vad gäller rörlighet i arbetslivet till gagn för 
lärande, hälsa och innovationer. Leif ingick till och med 2011 i det så 
kallade vetenskapliga rådet i Helix och har lett 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 ett projekt kring föräldrastöd, vilket drivs av tema Barn, LiU 

och Linköpings kommun tillsammans med samverkande aktörer. 
Ledamot i programrådet för socionomprogrammet vid Linköpings universitet 
Ordförande i FORSA Östergötland samt ledamot och vice ordförande i Riks-

förbundet FORSA. För FORSA:s räkning, ledamot i lokala program-
kommittén inför Världskonferensen i Socialt arbete i Stockholm 2012. 

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

Undervisar på grundutbildningen vid socionomprogrammet samt samhälls- 
och kulturanalys, SKA-programmet. 

Sabrina Thelander
Suppleant i styrgruppen för Vård- och omsorgscollege, Östergötland.
Ingår i gruppen kring Lyskraft (samverkan mellan Linköpings universitet och 

Norrköpings kommun), sakområde Utbildning.

Mats Brusman
Arbetat 50 % som forskare vid tema Kultur och samhälle (Linköpings uni-

versitet).
Undervisat i grundutbildningen, Samhälls- och kulturanalys, Turismpro-

grammet samt Lärarutbildningen.
Kursansvarig på utbildningsprogrammet Samhälls- och Kulturanalys (SKA), 

ISV, hösten 2011.
Deltagit i referensgrupp för Ann-Charlotte Gilboa Runnviks doktorandpro-

jekt vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet.
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Deltagit i Forskarnätverket Aktörer, Samhälle och Transporter (FAST). Sam-
arbete mellan tema Q, tema T samt VTI.

Deltagit i arbetsgrupp ”Kommunen som miljö för arbete, företagande och 
kulturliv” i Lyskraft, samverkan mellan Norrköpings kommun och LiU.

Josefina Syssner
Lektor i turismanalys, 50 %. Institutionen för samhällsutveckling och kultur. 
Styrelsen för Centrum för kommunstrategiska studier, ledamot (suppleant).
Global Utmanings forskningsråd för Hållbara Städer, ledamot.
Programråd för kandidatprogrammet Turismens Natur & Kultur.
Valberedningsledamot, Filosofiska fakultetens val 2011.

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

kultur, Linköpings universitet.
Styrgruppsledamot, Det nationella kommunforskningsprogrammet om han-

tering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situatio-
ner.

Undervisat (25 %) på Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap 
samt Kultur, samhälle, mediegestaltning. 

Kommunbesök 
Kent Waltersson
14 feb Kommunbesök Vimmerby
18 feb Kommunbesök Tranås
10 mars Kommunbesök Boxholm
23 mar Kommunbesök Norrköping
10 juni Kommunbesök Ydre
31 aug Kommunbesök Västervik
26 sep Kommunbesök Norrköping
14 nov Kommunbesök Linköping
14 nov Kommunbesök Motala
22 nov Kommunbesök Tranås
30 nov Kommunbesök Åtvidaberg

Sabrina Thelander
17 jan Kommunbesök Norrköping
26 jan Kommunbesök Motala
14 feb Kommunbesök Vimmerby
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Medverkan vid konferenser med mera
Tora Friberg
12–13 jan  Ordförande vid en session i Transportforum, Linköping.
12 mar  Inledning vid Humanistdagarna vid Linköpings universitet. 
18–20 mar Fältarbete: deltog i Schackläger för tjejer i Växjö.
22 mar Metodundervisning , forskarutbildning vid tema Q.
27 aug Referensgruppsmöte i Schack i Skolan, Stockholm.
13 sep  Referensgruppsmöte för projektet Resans rum. Projekt finansierat av 

Trafikverket i vilket Ann-Charlotte Gilboa Runnvik är anställd som dok-
torand .

17 nov Moderator vid CKS kommundag i Tranås.
1 dec Östsams stämma i Motala i samband med utdelning av CKS uppsatspris.

Kent Waltersson
3 febr Moderator seminarium om kunskapsstyrning, Linköping.
20 maj Föredrag 14-kommunersnätverket, Linköping.
1 juli Föredrag KSO- och kommunchefsnätverket, Vadstena.
13–14 okt Konferens nationella kommunforskningsprogrammet, Strömstad.

Leif Jonsson
29 mars Föredrag för ledningen för Eskilstuna kommun om det nationella kom-

munforskningsprogrammet.
12 apr Föredrag för tjänstemän på SKL om det nationella kommunforsknings-

programmet.
1 juni Seminarium på finansdepartementet om det nationella kommunforsk-

ningsprogrammet.
18 aug Föredrag på Ekonomidagarna i Örebro om det nationella kommunforsk-

ningsprogrammet.

Marie Gustavsson
24 jan  Familjecentraler – en arena för alla? Presentation av egen pågående forsk-

ning kring familjecentraler vid nätverksträff för det nybildade nätverket 
för familjecentraler i Östergötland. 

27–29 jan  Deltagande vid vintermöte för krets 1 (From Welfare Systems to Welfare 
Societies) Nordiskt sommaruniversitet. Presentation och diskussion av 
egen forskning kring familjecentraler. Örebro universitet var värd för 
mötet. 

16 feb  Lärande konferens kring Tänk Omprojektet. Arrangerades av CKS i sam-
verkan med projektet. Renströmmen, Norrköping. 

30–31 mar  Människor, Möten, Makt – FORSA:s nationella symposium. Arrangemang 
av FORSA Riks, FORSA Östergötland i samarbete med Linköpings uni-
versitet. 

25 maj  Redogörelse av utvärdering av Familjehus i Motala för dubbel AU – soci-
al- och bildningsnämnden samt förvaltningschefer. Presentation tillsam-
mans med Mats Pellbring, IBL/LiU.
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19 aug Idén är god – en genomlysning och uppföljning av familjehusen i Motala. 
Presentation av rapporten för samtlig personal inom familjehusorgani-
sationen samt social- och bildningsförvaltningen i Motala. Carlslunds 
utbildningscenter, Motala. 

31 aug  Nätverksträff för Samverkande föräldrastöd: presentation av egen forskning 
kring Familjecentraler samt enkätstudie i Valdemarsvik. Arrangerades av 
tema Barn/LiU tillsammans med Linköpings kommun. Louis de Geer, 
Norrköping. 

23 sep  Utvärdera – för att leda eller till leda. Hälsade välkommen samt deltog i 
panelsamtal. Huvudföreläsare vid konferensen var Lena Lindgren, Göte-
borgs universitet och Mattias Elg, Linköpings universitet. Missionskyr-
kan, Linköping. 

30 sep  Informationsdag kring PYC – Parenting Young Children – hur kan vi bli 
bättre på att arbeta med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar 
och deras barn? Kunskap och erfarenheter från ett pågående utvecklingsar-
bete i tre FoU-regioner i Sverige samt diskussion om ett eventuellt delta-
gande från östgötaregionen. Samverkan mellan CKS, FoU-centrum och 
PUFF-enheten. 

20–21 okt  Den goda utvärderingen, SVUF (Svenska utvärderingsföreningen) konfe-
rens. Münchenbryggeriet, Stockholm. 

13 dec  Videokonferens kring PYC-deltagande för Östgötaregionen (Norrköping, 
Linköping, Motala och Vimmerby). CUL, Linköpings universitet. 

Åsa Bråmå
8–10 jun “Towards a systems understanding of the population dynamics of neigh-

bourhoods and cities”, Inledningsanförande vid “QMSS Immigration 
and population dynamics seminar ‘Neighbourhood dynamics and con-
textual effects’ ” Uppsala.

Gissur Ó Erlingsson
27 jan  ”Tillit och korruption i lokalpolitiken”, föreläsning på konferensen Vem 

kan man lita på?, arrangerad av KPMG, Stockholm.
14 apr  ”Korruption och maktmissbruk i Sverige”, föreläsning vid Sveriges kom-

muner och landstings demokratidag, Stockholm.
20 apr  ”Why do councillors quit prematurely”, presentation av forskningsresul-

tat vid Political Studies Association årliga konferens, London, UK. 
16 maj  ”Tillit och korruption i lokalpolitiken”, föreläsning arrangerad av KPMG 

för kommunrevisorer i Småland, Tylösand
5 jun  ”Korruption i Sverige – ett svenskt problem?”, presentation och paneldel-

tagande under Almedalsveckan, arrangerat av Formas, Vetenskapsrådet 
och Riksbankens jubileumsfond.

23 okt  ”Svenskarnas syn på korruption”. Paneldeltagande och kommentar på 
bokkapitel om korruption, Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, ar-
rangerat av QoG-institutet, Göteborgs universitet.

15 dec  ”Varför prata om korruption i ett av världens minst korrupta länder?”, 
föreläsning, CKS-seminarieserie, Linköpings universitet.
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Sabrina Thelander
4 feb Deltog i konferens Kultur och kultur, anordnad av Regionförbundet 

Östsam.
12 apr Relationen mellan studieförbunden och kommunerna, konferens anord-

nad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
14 apr Deltog på Demokratidagen, anordnad av SKL. 
26 apr Presentation vid seminarium med regionens personalchefer.

Mats Brusman
10 feb Arrangerat konferens med transportforskningsnätverket FAST 10–11 

februari Villa Fridhem, Norrköping.
11 mar Arrangerat seminarium Kulturens krafter för kommunal utveckling,  

Söderköping 11 mars
5 apr Attraktiv stad, paneldiskussion Norrköpings konstmuseum i anslutning 

till utställningen Konsumera Mera (Inledare, moderator (tillsammans med 
Josefina Syssner) samt medarrangör.)

7 apr Föreläsning Nordic City Network, Arbetets museum, Norrköping
13 apr Föreläsning Tekniska kontoret, Norrköpings kommun
23 sep Arrangerat seminarium Hållbart resande – går det att styra?, Boxholm 23 

september
24 sep Föreläsning Kvar i farstun? Ute och inne i stadens offentliga rum. Kampus 

Kultur, Trappan; Norrköpings Kulturnatt.
27 sep Föreläsning för elever på Kunskapsgymnasiet, Norrköping
19 okt Presentation av CKS (föredragning + monter) på SKA-programmets 

arbetsmarknadsdag, Trappan, Norrköping (tillsammans med Marie Gus-
tavsson)

27 okt Deltagit i panelsamtal Konsten som tillväxtkraft arr. Arbetsförmedlingen 
Kultur, Konsthallen Passagen, Linköping

2 nov Föreläsning Att skapa Norrköping. Lokalhistoriskt samtal, Norrköpings-
rummet, Norrköpings stadsbibliotek.

Josefina Syssner
27 jan  Regionförbundet Kalmar län. Föreläsning om attraktiva kommuner. 
2 feb  Presentation av artikelutkast om platsmarknadsföring. 
1–31 mar  University of Namibia. Gästlärare. 
5 apr  Östgötadagarna Norrköpings Konstmuseum. Moderator, paneldiskus-

sion. 
9 maj  Temagruppen för integration i arbetslivet (TIA) Moderator. 
24 maj  Norrköpings kommun och Remeso. Moderator utbildningsdag om inte-

gration i arbetslivet. 
15–17 jun  ACSIS-konferens. Session: ”This is our place!” Initiativtagare och mode-

rator. 
28 sep  Ungdomsstyrelsen, SKL och Regionförbundet södra Småland. Föreläs-

ning om visionsdriven styrning. 
15 nov  SKL International. Föreläsning om global etik i lokalt beslutsfattande. 
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Johan Wänström
3 mar Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? Johan Wän-

ström, CKS seminarieserie, Norrköping. 
18 mar KSordförande och demokrati. Johan Wänström. Nätverksträff med kom-

munstyrelseordförande i Östgötaregionen, CKS, Linköping. 
15 mar Vad ger framgång och hur hanterar kommunerna besvärliga situationer? 

Johan Wänström. Utvecklingsarenan, Örebro kommun i samarbete med 
Örebro universitet. 

1 jun Framgångsrik förändring. Leif Jonsson, Johan Wänström och Roland 
Almqvist. Finansdepartementet, Stockholm. 

9 sep Samarbete mellan politiker och tjänstemän. Leif Jonsson, Johan Wänström 
och Viveka Nilsson. Nätverksträff med kommunstyrelseordförande i 
Östgötaregionen, CKS, Valdemarsvik.

13 okt Vågar vi verkligen göra så? Demokrati och politisk handlingskraft. Johan 
Wänström. Programkonferens: Forskningsprogram för studier av fram-
gångsrik förändring och hantering av förändrade ekonomiska förutsätt-
ningar och besvärliga situationer, Strömstad. 

14 okt Samarbete mellan politiker och tjänstemän. Leif Jonsson, Johan Wänström 
och Viveka Nilsson. Programkonferens: Forskningsprogram för studier av 
framgångsrik förändring och hantering av förändrade ekonomiska förut-
sättningar och besvärliga situationer, Strömstad. 

9 dec Samarbete mellan politiker och tjänstemän. Leif Jonsson, Johan Wänström 
och Viveka Nilsson. Nätverksträff med kommunchefer i Östgötaregio-
nen, CKS, Linköping.

Intervjuer och debattartiklar i media
Åsa Bråmå
10 maj Medverkan i Sveriges Radio P4 Sörmland angående den ökande boende-

segregationen i sörmländska städer.

Gissur Erlingsson
23 feb  ”Den kommunala tillväxtpolitikens dilemman”. Dagens Samhälle. De-

battartikel av Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Jerker Moodysson
12 okt ”Svensk korruption mer än bara repor i fasaden”. Dagens Nyheter. De-

battartikel av Gissur Erlingsson, Jonas Linde, Henrik Oscarsson och Bo 
Rothstein).

18 okt  ”Mediedrev skapar ett journalistiskt dilemma”. Sydsvenskan. Debattartikel 
av Gissur Erlingsson.

Johan Wänström
18 feb ”Ett val mellan storstad och mer blandad bebyggelse”. Södermanlands 

Nyheter. Debattartikel av Johan Wänström. 
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Resultat- och balansräkning 2011
INTÄKTER  
Anslag Linköpings universitet 2 531 235,00
Anslag medverkande kommuner 7 650 232,00
CKS utdelade projekt -1 320 000,00
Kommundag 59 090,00
Nätverk KS-ordföranden 55 487,00
Nätverk Kommunchefer 63 019,00
Nationella kommunforskningsprogrammet, bidrag  689 649,00
Familjehusen i Motala 385 000,00
Ledarskap i kommuner 408 270,00
VR – Åsa Bråmås forskning 335 115,00
Nätverket FAST 11 070,00
Kvalitetssamordnare nätverk 275 000,00
Norrköpings kommun/Tänk om-projektet 280 000,00
  
SUMMA INTÄKTER 11 423 167,00

Ekonomi 

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

Årets positiva resultat kan till största delen förklaras av att professuren 
ännu inte är tillsatt. Därutöver har några forskningsprojekt dragit ut på tiden 
och ännu inte fått sin slutbetalning från CKS. Dessa projekt kommer att gene-
rera kostnader under 2012. 

Under 2011 har ett nytt samverkansavtal tagits fram och träder i kraft 
den 1 januari 2012. Ett avtal som konsoliderar CKS ekonomi för de närmaste 
åren.
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KOSTNADER  
Personal  
Löner 4 135 799,00
Förändring semesterlöneskuld -3 771,00
Kostnadsersättningar (skattepliktiga)
Traktamente, bilersättning 34 369,00
Sociala avgifter 2 185 287,00
Personalutbildning
Övriga personalkostnader 43 103,00
Summa personal 6 394 787,00
Lokalkostnader  
Fasta lokaler 643 407,00
Summa lokalkostnader 643 407,00

Driftskostnader  
Reskostnader 152 275,00
Korttidsinventarier 17 129,00
Tryckning 150 235,00
Övriga varor 19 938,00
Forsknings- och utbildningstjänster 490 600,00
IT och övrig data 182 939,00
Konsulttjänster 151 804,00
Övriga driftkostnader 176 313,00
LiU- och institutionsavgifter 2 475 328,00
Summa driftskostnader 3 816 561,00
SUMMA KOSTNADER 10 854 755,00

Årets resultat: 568 412,00

Eget kapital o skulder  
Balanserad kap. förändring 916 718,00
Oförbrukade bidrag 281 494,00
Övr förutbetalda intäkter 266 730,00
Årets resultat 568 412,00
Summa Eget kapital o skulder 2 033 354,00
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Publikationer
CKS egen publicering sker i serien CKS Rapport. 

CKS Rapport 2011 
1 CKS verksamhetsberättelse 2010.
2 Anna Elmqvist: Äldreforskning vid Linköpings universitet: en sammanställ

ning av kunskapsläget. 
3 Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögd-

lund, Christer Johansson: Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från 
den externa utvärderingen av Tänk OM, ett projekt i Linköping och Norrkö
ping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011. 

4 Sara Gustafsson och Olof Hjelm: Strategiskt och verkningsfullt? Lednings
verktygs bidrag till kommuners hållbarhetsarbete. 

5 Åsa Bråmå: Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden?  
Exemplet Navestad/Ringdansen i Norrköping. 

Rapportserien publiceras även på LiU Electronic Press, <www.ep.liu.se/>.

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

Övriga publikationer
Friberg, Tora (2011) ”Tema Q och Tillvaroväven”, i Svante Beckman (red.) 

Kulturaliseringens samhälle. Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning 
vid Tema Q 2002–2012. Linköpings universitet.

Brusman, Mats (2011) ”Plats” i Josefina Syssner (red.) Perspektiv på turism 
och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Lund: Studentlitteratur.

Brusman, Mats (2011) ”Kultur som resurs i samhällsplaneringen.” Paper till 
Femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Norrköping 23 –25 
augusti 2011.

Brusman, Mats (2011) Text till utställningen Kris & Vision, Arbetets mu-
seum/Norrköpings stadsmuseum ”Norrköpings och industrilandskapets 
omvandling” (röstinspelning i utställningen).

Erlingsson, Gissur Ó och Jonas Linde (2011) “Det svenska korruptionspro-
blemet”. Ekonomisk Debatt nr 8, 5-18.
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Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2011) ”Why Do Councillors 
Quit Prematurely? On the Democratic Consequences of Councilors 
Leaving Their Seats Before the End of Their Terms”, Lex Localis – Journal 
of Local Selfgovernment, 9(4), 297-310.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2011) ”The Swedish Pirate Party 
and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Voting?”, 
Politics, 31(3), 121-128. 

Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen och Erik Wångmar (2011) “Kommun-
sammanläggningarna 1952–1974: Hur blev de politiskt möjliga”, Scandi
navian Journal of Public Administration.

Erlingsson, Gissur Ó (2011) ”Partientreprenören”, i von Bergmann-Winberg, 
Marie-Louise & Elin Wihlborg (red) Politikens entreprenörer. Malmö: 
Liber. 

Bäck, Henry, Torbjörn Larsson och Gissur Ó Erlingsson (2011) Den svenska 
politiken (3e upplagan). Malmö: Liber.

Erlingsson, Gissur Ó, Jerker Moodysson och Richard Öhrvall (2011) 
Lokal och regional tillväxtpolitik: Vad kan och bör offentliga aktörer göra. 
Östersund: Tillväxtanalys. 

Erlingsson, Gissur Ó och Mikael Persson (2011) ”Varför röstade väljarna på 
Piratpartiet?”, i Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg Väljarbeteende i 
Europaval. Göteborg: SOM-institutet. 

Erlingsson, Gissur Ó och Jonas Linde (2011) ”The Effect of Public Percep-
tions of Corruption on System Support: The Case of Sweden”, QoG 
Working paper no 2011/3. Gothenburg: The Quality of Government 
Institute.

Jonsson, Leif och Rolf Solli (2011) ”Kommunledningens egenskaper och be-
tydelse”, i En referensram för studier av kommuner i förändring. Göteborg: 
Nationella kommunforskningsprogrammet (Rapport 2).

Jonsson, Leif och Robert Jonsson (2011) Roterande kommunchefskap – idéer 
bakom en chefskonstruktion. Göteborg: Nationella kommunforsknings-
programmet (Rapport 3).

Nilsson, Viveka och Johan Wänström (2011) Hur besvärligt kan det vara i en 
kommun? 46 kommuner berättar. Erfa-rapport 1: Kommunforskningspro-
gram för studier av framgångsrik förändring och hantering av förändrade 
ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer. Göteborg.

Pellbring, Mats och Gustavsson, Marie (2011) Idén är bra … En genomlys
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Bilaga – CKS egna publikationer
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muner samt Arbetsnotat. Några skrifter har även getts ut som fristående böcker. 
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Sabine Gruber
2006
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Leif Jonsson, Monica Rosander

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

kan spela för samhällsförändringen. 
Peter Aronsson, Lars Kvarnström och Helena Kåks

2005:2 Sommarteater i kommunerna. Former och förutsättningar. 
Bodil Axelsson och Bengt-Göran Martinsson



57

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

2005:4 Kommunala samverkansmönster. En kartläggning av interkommunal 
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Ann-Christin Cederborg, Björn-Ola Linnér och Roger Qvarsell

Bok RISK. Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering. 
Birgitta Andersson
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2004:1 Persontransporternas vita fläckar. 

Tora Friberg, Mats Brusman och Micael Nilsson
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2003:1 Kommunal kvalitetsarbete i samverkan – En sammanfattande utvärdering av 

ett regionalt utvecklingsprojekt. 
Maria Arvidsson

2003:2 Etik, politik och ekonomi. Om normer och värden i de kommunala 
nämndernas arbete. 
Nina Nikku

2003:3 Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel. 
TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs

2003:4 Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling. 
Reinhold Castensson

2003:5 Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala 
kommun. 
Marie Gustavsson Holmström och Maria Arvidsson

2002
2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas. 

Eva Lindblad
2002:2 Östsam – ett regionalt projekt i tiden. 

Nils-Eric Hallström
2001
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma. 

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

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

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

kommun. 
Siw Larsson
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Hans Lönegren
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Fredrik Sunnergren

1999
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Glenn Hultman och Björn Eklund
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Abdul Khakee
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en modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling i nio kommuner. 
Lars-Åke Gustafson

1998:2 Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa ungdomar och 
ledande kommunpolitiker. 
Nils-Eric Hallström

1998:3 Planering och utvärdering – två oskiljaktiga begrepp. En uppsats kring 
sambandet mellan planering och utvärdering. 
Abdul Khakee

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

mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström

Innovativa kommuner
2008
2008:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 

perioden 2007–2009. 
2008:2 Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av Centrum för 

kommunstrategiska studier.  
Mats Brusman och Anneli Persson Kuylenstierna

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

forskningsprogram.  
Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck och Sten 
Andersson
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2006
2006:1 Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. 

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

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

Östergötland. 
Sofie Storbjörk

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

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

forskning och praktik. 
Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell

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

Arbetsnotat utgivna av CKS
33 Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för kommunstrategiska studier. (mars 

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

2006)
31 Verksamhetsberättelse 2004. Centrum för kommunstrategiska studier. (mars 

2005)
30 Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för kommunstrategiska studier. (mars 

2004) 
29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska studier. (mars 

2003)
28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället. 

Elin Wihlborg och Magnus Johansson (maj 2002)
27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström (april 2002) 
26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt. 

Nils-Eric Hallström (mars 2002)
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska studier (februari 

2002)
24 Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. En undersökning i 

Östergötland av fullmäktigeledamöters attityder till sin roll som politiker. 
Nils-Eric Hallström (augusti 2001)
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23 Konsten att kommunicera med medborgarna genom media 
– om kommunpolitikers uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i 
Linköping och Motala. 
Margareta Bure (april 2001)

22 Kommunchef – en position i kläm. 
Leif Jonsson (februari 2001)

21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska studier (februari 
2001)

20 Marielundsprojektet i Norrköping. Utvärderingsrapport, juli 1998–november 
2000. 
Eva Lindblad (december 2000) 

19 Samverkan och samlokalisering av arbetsmarknadsåtgärder – en kartläggning och 
beskrivning av verksamheten vid Lärcentrum i Motala våren 2000. 
Siw Larsson (november 2000)

18 Ungdomar om Motala och framtiden – tankar kring bostadsort, utbildning och 
samhällsengagemang. 
Margareta Bure (september 2000)

17 Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under samma tak. 
Eva Lindblad (mars 2000)

16 Övergång från gymnasieskola till högskola. Samtal med politiker, lärare och 
studievägledare om hur situationen i Östergötland ser ut. 
Siw Larsson (februari 2000)

15 Verksamhetsberättelse 1999. Centrum för kommunstrategiska studier (februari 
2000)

14 Incubating a Science Park: The Origins of Berzelius Science Park and Medical 
Industrial Cluster Development in Linköping, Sweden. 
Jonathan M. Feldman (januari 2000)

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

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

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

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

9  Regioner och försökslän – en översikt över pågående forskning och 
kunskapsbyggande. 
Johan Mörck

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

7 Marielundsprojektet i Norrköping. Inledningsfasen januari – juni 1998. 
Margareta Bure (oktober 1998)
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6  Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska data. 
Ulf Sandström och Olle Persson (oktober 1998) 

5  Regional planering och regional utveckling i Östergötland. En studie av 
länsstyrelsens roll i länets utveckling mot bakgrund av 1968–1976 års 
regionplanering. 
Hans Lönegren (april 1998)

4 Kultur och ekonomi. Tre studier ur ett kommunekonomiskt perspektiv. 
Teresia Berg (oktober 1998)

3  Verksamhetsberättelse 1997. Centrum för kommunstrategiska studier. (mars 
1998)

2  Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning. En studie av kommunernas insatser 
mot arbetslösheten i Östergötland. 
Nils-Eric Hallström (januari 1998)

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


