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CKS övergripande mål
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna och Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, bildades. Ett 
nytt avtal tecknades i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum 2007. 
Under 2008 tillkom Vimmerby kommun. I slutet av 2011 tecknades ännu ett 
nytt avtal som gäller för perioden 2012-2016. Detta avtal ger CKS goda möj-
ligheter att även fortsättningsvis bredda och fördjupa den kommunalpolitiska 
kunskapsbildningen. 

I slutet av 2012 antog CKS styrelse ett nytt ramdokument som ytterlig-
are förtydligar CKS roll som kommunforskningsmiljö. Dessa ramar har varit 
vägledande för CKS verksamhet under perioden 2013-2015. I slutet av 2015 
antog styrelsen ett nytt ramdokument, som gäller från och med den 1 januari 
2016. 

Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den kommun-
strategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraft-
centrum för strategisk kommunforskning och fungera som en vetenskaplig 
resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

CKS målsättning för perioden 2012-2015 har varit:
• att stödja och bedriva forskning som är av såväl kommunstrategisk rele-

vans som av hög vetenskaplig kvalitet
• att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forsk- 

ning inom kommunstrategiskt relevanta områden
• att utveckla formerna för lärande och kompetensutveckling för politiker 

och tjänstemän
• att skapa möjligheter för möten och kunskapsutbyte mellan forskare, 

politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet
• att stödja framväxten av en lokal forskningspolitik

CKS ska verka för att mötet mellan universitet och kommuner blir ömsesidigt 
berikande och kunskapsbyggande. Verksamheten bör präglas av stor interak-
tivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och samarbetsområden. Det 
är i mötet mellan universitetet och kommunerna – i första hand de kommuner 
som bidrar till finansieringen av CKS – som idéer om nya forskningsfrågor och 
samarbetsområden växer fram.

CKS grundval är kommunernas tilltro till universitetets förmåga att bidra 
med ny kunskap för att belysa och analysera kommunala problem. Den vik-
tigaste uppgiften är att initiera kommunrelevant forskning vid universitetet, 
återföra nyvunnen kunskap till kommunerna samt bygga upp en dialog mel-
lan kommunföreträdare och forskare. CKS arbetar därför aktivt med att ut-
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veckla kontakterna mellan universitetet och regionens kommuner.
Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög ve-

tenskaplig kvalitet. Detta fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar 
långsiktig kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan behö-
vas. Såväl styrelsens arbete som den operativa verksamheten ska känneteck-
nas av en hög grad av självständighet och vilja till kritisk debatt.
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Styrning och ledning
CKS verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet 
till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Under 
2015 har Josefina Syssner varit föreståndare och Sabrina Thelander biträdande 
föreståndare. Professor Brita Hermelin har varit vetenskaplig ledare.

Verksamheten har letts av en styrelse som påbörjade sin treåriga man-
datperiod vid ingången av 2016. Styrelsen har haft fyra protokollförda sam-
manträden under 2015: 1 april, 2 juni, 22-23 september (internat) och 2 de-
cember.

 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Företrädare för kommunerna

Ordinarie ledamöter:  Ersättare:
Anders Härnbro, (ordförande) Finspång 
Eva Andersson, Norrköping  Maria Gillberg, Mjölby 
Camilla Egberth, Motala  Sophia Jarl, Norrköping
Paul Lindvall, Linköping  Curt Karlsson, Mjölby
Annicki Oscarsson, Ödeshög  Anna Nilsson, Valdemarsvik
 

Företrädare för Linköpings universitet

Ordinarie ledamöter: Ersättare:
Kerstin Ekberg, IMH Anna Fogelgren Eriksson, IBL
Bo Hellgren, IEI, vice ordf. Lena Högberg, IEI
Marie Jansson, ISV Roger Klinth, TEMA
Jörgen Nissen, KFU Harald Rochracher, TEMA

Adjungerad från Linköpings universitet
Hans Nilsson, ISAK
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Ägardialog
CKS föreståndare och vetenskapliga ledare bjuder varje år in medlemskom-
munernas kommunstyrelseordföranden (KSO) till en ägardialog. 

Ägardialogen är ett tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och för 
KSO att lämna synpunkter och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas. 2015 
års ägardialog ägde rum den 26 november i Askersund. På ägardialogen del-
tog CKS föreståndare Josefina Syssner och CKS vetenskapliga ledare Brita 
Hermelin. Här diskuterades det förslag till ramdokument ”Ramar för CKS 
verksamhet 2016-2018” som styrelsen arbetat fram under året, och som seder-
mera fastställdes av styrelsens sammanträde i december 2015. 

Under 2015 inleddes diskussionen om förnyat samverkansavtal mellan 
CKS medlemskommuner och Linköpings universitet. CKS föreståndare har, 
i samarbete med en beredningsgrupp, utarbetat ett nytt förslag på avtal. I 
beredningsgruppen har Anders Axelsson (kommundirektör, Finspångs kom-
mun), Anita Silfver (kommunchef, Kinda kommun), Joakim Kärnborg (kom-
mundirektör, Linköpings kommun), Pär Höglund (kanslichef, Norrköpings 
kommun), Per Bäckström (Förvaltningschef, Norrköpings kommun), samt 
Kent Waltersson (universitetsdirektör, LiU) ingått. Beredningsgruppens 
förslag på samverkansavtal presenterades för ägardialogen, som gavs möj-
lighet att diskutera innehållet i detsamma. Ägardialogen tillstyrkte enhälligt 
att föreståndaren skickar ut förslag på nytt samverkansavtal till medlemskom-
munerna samt till Linköpings universitet. 

Verksamhetsdialog
CKS föreståndare och vetenskapliga ledare bjuder varje år in medlemskom-
munernas kommunchefer till en verksamhetsdialog. Verksamhetsdialogen är 
ett tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och för kommuncheferna att 
lämna synpunkter och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas. 

2015 års verksamhetsdialog ägde rum i Ödeshög den 11 juni och den 3 
december i Motala. Även verksamhetsdialogen handlade i huvudsak om CKS 
nya samverkansavtal och ramdokument. Liksom ägardialogen tillstyrkte verk-
samhetsdialogen enhälligt att föreståndaren skickar ut förslag på nytt samver-
kansavtal till medlemskommunerna samt till Linköpings universitet. 
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CKS medarbetare
Följande medarbetare har varit knutna till CKS på hel- eller deltid, under hela 
eller delar av 2015:

Personal med övergripande arbetsuppgifter 
Josefina Syssner, Docent. Föreståndare.
Föreståndarens uppgift är att leda den dagliga verksamheten och att säkra 
dess långsiktiga utveckling. I uppdraget ingår att företräda CKS i kontakter 
med universitetet och filosofisk fakultet, i kontakt med kommunvärlden samt 
med den nationella arenan. 

En central uppgift för föreståndaren är att formulera och utveckla målen 
för CKS verksamhet och att medverka till att gemensamma synsätt utvecklas 
kring forsknings- och samverkansfrågor inom CKS. Föreståndaren har också 
ett övergripande ansvar för och en drivande roll i arbetet med att söka forsk-
ningsmedel och utarbeta avtal med externa finansiärer. Föreståndaren har 
under 2015 dessutom varit involverad i flera forskningsprojekt, med finansier-
ing från till exempel Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Formas. 

Sabrina Thelander, Universitetslektor. Biträdande föreståndare.
Den biträdande föreståndarens ersätter vid behov föreståndaren som 
företrädare för CKS i kontakter med universitetet och med kommunerna. En 
annan uppgift är att ansvara för verksamheten inom verksamhetsområdet 
CKS Lärande (kommundagar, samverkansdagar, seminarier, utbildningsin-
satser, nätverk). Den biträdande föreståndaren är akademiskt och praktiskt 
ansvarig för att verksamheten inom CKS Lärande håller en hög kvalitet, och 
har en tydlig koppling till styrelsens beslut, de strategiska mål som uttrycks i 
ramdokument och samverkansavtal. 

Brita Hermelin, Professor
Professorns uppgift är att fungera som vetenskaplig ledare vid CKS. Uppgif-
ten kräver att idéer kommuniceras, prövas och utvecklas i olika sammanhang. 
Arbetet sker dels i interaktion med CKS medlemskommuner, dels i det akade-
miska fältet. Det senare kan innebära att vara sakkunnig i olika sammanhang, 
vara ledamot i forskningsråd och betygsnämnd. Det innebär även deltagande 
på nationella och internationella konferenser och forskarmöten samt att pub-
licera forskningresultatet i internationella sammanhang. Det övergripande 
målet och uppgiften för den vetenskapliga ledaren är att genom diskussioner 
och erfarenhetsutbyten verka för att kommunrelevant forskning initieras och 
genomförs. 
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Christine Erlandsson, Administratör
I administratörens uppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakture-
ring, avtal, distribution av nyhetsbrev och annan information, administration 
av CKS konferenser, nätverksträ¨ar och seminarier, beställningar av böcker 
och rapporter med mera. Administratören ska också medverka till att skapa 
goda förutsättningar för relationer med kommunerna och spridning av infor-
mation om CKS.  

Övrig administrativ- och kommunikationspersonal 
Övriga medarbetare som haft administrativa och övriga uppdrag på CKS är:

Eva Bergstedt som under våren 2015 var ansvarig för CKS rapporter, för 
nyhetsbrevet och för CKS arbete med strategisk kommunikation. 

Peter Åbrodd ansvarade för ekonomiadministrationen under våren 2015. 
Från hösten 2015 har Ola J Hedin varit ekonomiintendent på ISAK och 

därmed ansvarig för ekonomiadministrationen på CKS. 
Anna Valentinsson, kommunikatör, tog under sommaren 2015 över an-

svaret för strategisk kommunikation på CKS. 

Övriga anställda
Lennart Kågström, beteendevetare, har tillsammans med Sabrina Thelander 
ansvarat för utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner. 

Marianne Sennehed Petersson har genom särskilt avtal varit knuten till 
CKS för att arbeta med Qvalitet Öst.

Lektorer och forskningsassistenter
Under 2015 har flera lektorer och forskningsassistenter haft hela eller delar 
av sina anställningar på CKS. Deras uppgift är att genom forskning och sam-
verkan bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Lektorer och forskningsas-
sistenter verkar inom CKS verksamhetsfält; Lokal politik och kommunledn-
ing; Lokal utveckling och samhällsplanering samt Välfärd. 

Lokal politik och kommunledning 
Gissur Ó Erlingsson, Docent, Universitetslektor
Erlingssons forskning rör a) de politiska partiernas interna liv, främst ute i 
kommunerna, och då i synnerhet fokus på deras rekryterings- och nomin-
eringsarbete, b) frågor om tillit och korruption i lokalpolitiken samt gransk-
ning, insyn och revision av kommunal verksamhet c) politiskt deltagande och 
förutsättningarna för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag, d) om den 
högre utbildningens utmaningar och universitetens förmåga att försörja det 
omgivande samhället med kompetent arbetskraft.  Under 2015 var Erlingsson 
föräldraledig januari–mars, liksom november–december.
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Mattias Fogelgren, Politices master, Forskningskoordinator
Fogelgren har under 2015 arbetat tillsammans med Gissur Ó Erlingsson i två 
forskningsprojekt; ett om förutsättningarna för nya kommunpolitiker samt 
ett som berör den högre utbildningens utmaningar.  Vidare har Fogelgren ar-
betat tillsammans med Kerstin Johansson i ett projekt med titeln: ”Organiser-
ing och långsiktiga strategier för kommunal välfärd -Exemplet evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten”. I detta projekt har Fogelgren främst arbetat med 
en enkätstudie riktad till yrkesverksamma socionomer. 

Sabrina Thelander, Fil.Dr, Universitetslektor 
Thelander forskar om samspelet mellan politik och förvaltning på lednings-
nivå. Hon ägnar mycket av sin tid till uppdraget som biträdande föreståndare, 
att ansvara för CKS Lärande, att leda och organisera CKS nätverk med kom-
munstyrelseordförande respektive kommunchefer i Östergötland med omnejd 
samt att vara ansvarig för utbildningen Ledarskap i kommuner. 

Johan Wänström, Fil.Dr, Junior universitetslektor 
Wänström arbetar bland annat inom ramen för det nationella kommunforsk-
ningsprogram som CKS deltar i, men bedriver också forskning i samarbete 
med SKL och Region Östergötland. Hans forskning berör om lokal demokrati 
samt kommunalt ledarskap, framförallt inom kontexten av blocköverskri-
dande samarbeten, kontroversiella politiska frågor samt regionalt utveckling-
sarbete. 

Lokal utveckling och samhällsplanering 
Nadja Kangasvieri, Fil.Kand. Forskningsassistent
Kangasvieri har under 2015 arbetat med ett uppdrag från Brottsförebyg-
gande rådet via Linköpings kommun. Projektet har handlat om en studie av 
Linköpings kommuns sociala insatsgrupp (SIG). Projektet slutredovisades i 
november 2015. 
 
Albin Olausson, Fil,Kand. Forskningsassistent
Olausson har under perioden maj-augusti arbetat i ett projekt som handlar 
om att beskriva konsekvenserna av att ha ett minskande befolkningsunder-
lag. Från och med september arbetar Olausson i ett följeforskningsprojekt där 
CKS fått i uppdrag av Tillväxtverket att följeforska på projektet ”Stärkt lokal 
attraktionskraft”. 

Välfärd 
Kerstin Johansson, Docent, Universitetslektor 
Johansson är inriktad mot ungdomsforskning inom det socialpolitiska fältet, 
forskning om ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknad, socialtjänst och preven-
tion samt organisationers och institutionella praktikers betydelse för välfärd. 
Forskningsfokus är individperspektivet såsom individers möte med o¨entliga 
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verksamheter och individers upplevelser av utsatthet. Allt mer har forsknings-
fokus även kommit att omfatta professioner och organisationer samt institu-
tionella praktiker inom o¨entlig sektor, så kallade människobehandlande or-
ganisationer (Human services organisations). Inom detta fält ligger fokus på 
kunskapsutveckling, evidensbaserad praktik (EBP), samverkan och strategier 
för långsiktig robust organisering, styrning och ledning. Johansson forskar 
om och använder själv så kallad practice research som förhållningssätt och 
metodologisk utgångspunkt. Johansson medverkar även i nätverken Qvalitet 
Öst och RegBrå. 

Robert Jonsson, Ek.Dr, postdok
Jonsson har tillsammans med Erik Jannesson och Kerstin Johansson genom-
fört en studie av organisering och styrning av sociala investeringar. Jonsson 
har tillsammans med Johan Wänström fortsatt att bedriva en interaktiv stud-
ie gällande kommunala ekonomichefer. Studien fortgår under 2016. Jonsson 
har även bedrivit forskning tillsammans med Josefina Syssner gällande demo-
grafianspassad infrastruktur, samt beviljats ett forskningsanslag från Svenskt  
vatten för att bedriva studier av organisering och styrning av kommunal VA-
verksamhet. Forskningsfokus är organisering av kommunal ledning och in-
vesteringsekonomi i o¨entliga organisationer. 

Martin Börjeson, Docent, Universitetslektor 
Börjeson har under flera år arbetat med frågor om förutsättningar och villkor 
för att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Under 2015 
arbetade han med en studie av hur man arbetat med servicetjänster inom 
socialtjänsten. Denna studie inleddes under 2014 och kommer att redovisas 
under 2016.

Simon Härnbro, Doktorand 
Härnbro har under 2015 varit verksam som forskningsassistent och doktorand 
inom forskningsprojektet ”Servicetjänster inom socialtjänsten”. Uppdraget 
har inneburit att arbeta med materialinsamling och att skriva fram underlag 
till projektets slutrapport. Studien påbörjades våren 2014 och pågår till 2016.  

Erik Jannesson, Ek.Dr, Universitetslektor
Jannesson har sedan 2005 forskat och undervisat inom området strategisk 
ekonomistyrning. På senare år med särskilt intresse för styrning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Under inledningen av 2015 var Jannesson involverad i 
ett forskningsprojekt med fokus på organisering och styrning av sociala inves-
teringar (se Robert Jonsson för en beskrivning).
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Utmärkelser till CKS-forskare
Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström tilldelades Kurslitteraturprisets 
hederspris 2015 för boken Politik och förvaltning i svenska kommuner (Stu-
dentlitteratur 2015). I juryns motivering står det bland annat ”För en angelä-
gen lärobok som på ett entusiasmerande och lättillgängligt sätt ger studenten 
grundläggande förståelse för svenska kommuner.”
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Ramar för verksamheten 2013-2015
CKS styrelse antog i december 2012 nya ramar för verksamheten. I ramdo-
kumentet slår styrelsen fast att kommunernas förutsättningar för besluts-
fattande, planering och implementering har förändrats drastiskt under de 
senaste decennierna. Kommunerna har under senare år fått fler och allt mer 
komplexa uppdrag, som i många fall måste lösas i bred samverkan mellan 
olika delar av den kommunala organisationen, och i samarbete med andra 
aktörer i samhället. Det övergripande målet för CKS är att vara ett stöd för 
kommunerna i denna utveckling, genom att bredda och fördjupa den kom-
munstrategiskt relevanta kunskapsbildningen. Ambitionen är att CKS ska ut-
göra ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och fungera 
som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Under perioden 2013–2015 har CKS fortsatt att arbeta inom tre redan etab- 
lerade verksamhetsfält: Lokal politik och kommunledning, Lokal utveckling 
och samhällsplanering samt Välfärd.

Lokal politik och kommunledning
Arbetet inom verksamhetsfältet ”Lokal politik och kommunledning” syftar till
att skapa kunskap om och reflektion kring frågor som rör lokal politik och
kommunledning. Under perioden 2013–2015 prioriterades följande områden:

• Den lokala politikens, förvaltningens och den politiska styrningens
 villkor, legitimitet och betydelse.
• Deltagardemokratiska innovationer; olika former av kontakter mellan
 kommunala företrädare och medborgare som sker parallellt med de tra-

ditionella representativa kanalerna.
• Rättssäkerhet och tillit i kommunpolitiken, samt frågor som rör gransk-

ning och uppföljning av kommunal verksamhet.

Lokal utveckling och samhällsplanering
Arbetet inom verksamhetsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” 
syftar till att skapa kunskap om utmaningar och möjligheter för lokalt och 
kommunalt arbete för hållbar utveckling.
Under perioden 2013–2015 har följande områden prioriterats:

• Planering, samverkan och dialog rörande byggd miljö, markanvändning 
och infrastruktur.

• Lokala och kommunala strategier för integration och sysselsättning, till-
växt och företagande.

• Det lokala hållbarhetsarbetets olika dimensioner. Om lokala lösningar i 
en global omvärld.
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Välfärd
Arbetet inom verksamhetsfältet ”Välfärd” syftar till att skapa kunskap om 
frågor som rör kunskapsutveckling och hur kommunerna kan organisera och 
genomföra sitt uppdrag inom välfärdsområdet. Detta för att utveckla en strate- 
gisk och långsiktigt robust och e¨ektiv verksamhet .
Under perioden 2013–2015 har följande verksamhetsområden prioriterats:

• Vetenskaplig grund, kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik. 
Om kommunala strategier för verksamhetsutveckling och lärande inom 
välfärdsområdet.

• Medborgare, brukare, klienter och kunder. Om kommuners sätt att få 
inblick i, förstå och förhålla sig till medborgares krav och behov.

• Samverkan, styrning och organisering inom välfärdsområdet.

Strategiska insatser 
Ett centralt inslag i det ramdokument som styrelsen antog för perioden 
2013-2015 är att CKS ska utvecklas till en kommunforskningsmiljö med ett 
nationellt erkännande. Detta har bland annat lett till att CKS intensifierat ar-
betet med att söka och teckna avtal om extern forskningsfinansiering. Under 
2015 tecknades avtal om forskningsfinansiering på cirka 4,1 miljoner kronor. 
Bland finansiärerna finns bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, 
Tillväxtverket och Region Östergötland. Under 2015 har flera forskningspro-
jekt löpt, vilka beviljats extern finansiering under förevarande år.   

Forskningsprojekt
I detta avsnitt presenteras forskningsprojekt som CKS är involverat i, antin-
gen som finansiär eller genom medverkan av CKS medarbetare. Interaktivt 
arbete av mer långsiktig nätverkskaraktär redovisas under rubriken ”Nätverk” 
längre fram.

Forskningsprojekt finansierade av CKS
I januari 2013 fattade styrelsen beslut om att bevilja sammanlagt 3 mkr i for-
skningsanslag till fyra projekt. Dessa projekt löper fortfarande:

Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets 
omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer.
I projektet undersöks hur de äldsta på landsbygden lever och hur deras förhål-
lande till äldreomsorgen ser ut. I första hand undersöks förändringar i mindre 
kommuner med semi-agrar karaktär i södra Östergötland/norra Småland. 
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Projektet ska ge kunskaper om hur omsorgen i vid mening kan utformas i 
glesa samhällen med en hög andel äldre invånare och hur små samhällens 
nätverk kan stärkas som aktörer i omsorgsverksamhet. Landsbygden och dess 
platser som kontext för åldrande är ett huvudintresse. En tanke är att de stud-
erade kommunernas sätt att möta sin åldrande befolknings omsorgsbehov 
även kan visa vägar för andra kommuner med stora landsbygdsområden, men 
med andra befolkningssammansättningar. 

I de tre undersökningskommunerna har intervjuer genomförts med kom-
munrepresentanter, liksom med diakoner samt pensionärsorganisationer. En 
enkät har sänts ut till alla invånare över 80 år i kommunerna med frågor som 
relaterar till hur det är att åldras i en mindre kommun. Resultaten från de olika 
undersökningarna sammanställs nu i två rapporter som avslutar projektet, en 
CKS-rapport och en NISAL-rapport. Preliminära resultat presenterades vid 
ett CKS-seminarium i november 2014. Projektet har fått en fortsättning i en 
doktorandanställning vid NISAL.

Projektet erhöll 1,1 MKR och genomförs av Elisabet Cedersund, Marianne 
Abramsson och Jan-Erik Hagberg (NISAL/ISV).

Kommunala miljöprojekt drivkraft för nöjdare medborgare? Exemplet 
Valdemarsviken.
Projektets syfte är att analysera hur medborgares uppfattning av kommuners 
miljöarbete, men även kommunen generellt, påverkats av miljöförbättrande 
åtgärder samt hur kommuner kan arbeta med kommunikation rörande stor-
skaliga miljöprojekt. 

Forskningsprojektet ska visa hur kommuner kan förstå relationen mellan 
miljökommunikation och förtroende i syfte att främja en positiv attityd hos 
medborgarna kring miljöprojekt. Det kommer även att göra teoretiska ana-
lyser av medborgares riskförståelse. Projektet startade under 2013 med den 
första av två enkäter, vilka skickats ut till samtliga hushåll i kommunen, och 
under 2015 skickades en andra, uppföljande enkät ut. Under 2013 analyse-
rades och presenterades materialet, under 2014 och 2015 förbereddes för det 
utskick som gjordes under andra halvan av 2015. Syftet med de två enkäterna 
är att kunna jämföra attityder bland medborgarna före och efter genomfört 
muddringsprojekt. Resultatet från studien presenteras i rapporten ”Att ta 
ansvar för gamla synder – en studie av medborgarattityder till Miljöprojekt 
Valdemarsviken” som publiceras under 2016 och som visar på en tydlig positiv 
förändrad attityd till kommun och projekt. 

Projektet erhöll 0,4 MKR och genomfördes av Dick Magnusson, Jenny 
Palm och Victoria Wibeck (Tema Teknik och social förändring och Tema 
Miljöförändring).

Organisering och långsiktiga strategier för kommunal välfärd – Exem-
plet evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
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Huvudsyftet med denna studie är att studera organisering och långsiktiga 
strategier för kommunal välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsut-
veckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som 
empiriskt exempel. 

Det empiriska exemplet är det reformarbete som nu pågår inom social-
tjänsten och har sin grund i SOU-utredningen 2008:18, Evidensbaserad prak-
tik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. Det är ett genomgripande arbete 
och det utgör ett bra exempel på hur statliga interventioner återverkar på 
kommunal praktik.

Studien har en teoretisk utgångspunkt såväl som ett konkret praktiknära 
fokus. De övergripande forskningsfrågorna är: Hur kan vi kritiskt förstå de 
(kommunala) människobehandlande organisationerna som organisationer 
och institutionella praktiker? Hur kan dessa organisationer utvecklas och 
stärkas långsiktigt samt strategiskt för att möta samhällets förändrade resurs-
er och krav? 

Projektet erhöll 0,8 MKR och genomförs av Kerstin Johansson, lektor i 
socialt arbete vid CKS, tidigare lektor vid ISV.

Kvalitetsstyrning för politiskt ansvar i komplex organisering – en fall-
studie av kvalitetsuppföljning i skolan.
Kommunal styrning av o¨entlig service har under de senaste åren kommit att 
bli allt mer komplex. Det här forskningsprojektet syftar till att analysera strate- 
gisk styrning kring kvalitetsuppföljning av skolan och diskutera generella ut-
maningar kring hur kvalitetsstyrning kan fungera i o¨entliga verksamheter.
I en vetenskaplig artikel har forskare i o¨entlig förvaltning och kvalitetsteknik 
klarlagt skillnader mellan kvalitetsstyrning i privata och o¨entliga organisa-
tioner, som pekar på det o¨entligas särdrag. Under året har forskarna också 
arbetat med fältstudier och intervjuer i ett par kommuner i Östergötland. I 
praktiken ställs politiker och skolledare inför flera dilemman i styrningen 
mot förbättrad kvalitet i skolan. Dessa dilemman kretsar bland annat kring 
om kvalitet ses som ett resultat eller en process, om statliga och/eller kom-
munala mål för skolan sätts i fokus samt statens ibland motstridiga styrning 
från Skolverket och Skolinspektionen. Den avslutande analysen kommer att 
ha relevans för skolan som kommunalt politikområde liksom andra områden 
där styrningens komplexitet och kraven på kvalitet har ökat.

Projektet leds av professor Elin Wihlborg (IEI).
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Avslutade projekt 
Följande projekt har finansierats av CKS, och avslutades och slutrapporterades 
till CKS under 2015:

Lokal ekonomisk analys
Projektmedarbetare: Martin Hultman, Institutionen för Tema, Linköpings 
universitet. Projektet genomfördes med stöd från Winnet Östergötland, Läns-
styrelsen Östergötland, Hela Sverige ska leva Östergötland. Huvudfinansiär 
har varit Länsstyrelsen i Östergötland. 

Det specifika uppdraget för projektet var att lyfta fram erfarenheter gäl-
lande jämställdhet och kvinnor som entreprenörer på landsbygden såsom det 
framkommer i arbetet med lokalekonomiska analyser. Arbetet i detta projekt 
utfördes feb-maj 2015, rapporterades genom en CKS-rapport och slutredo-
visades i september 2015. 

Familjer i socialtjänsten
Projektmedarbetare: Bo Davidson och Margareta Bredmar. Projektet har 
pågått 2010 2011 och var ett av de projekt som CKS beslutade stödja genom 
beslut år 2009. Projektets syfte har varit att utveckla kunskap om barnfamiljer 
i utsatta miljöer och ungdomars situation och livsvillkor samt att utveckla 
kunskap om olika sociala insatsers betydelse för målgruppens möjligheter 
att kunna påverka och förändra sina livsvillkor. Projektet har slutrapporter-
ats till CKS och resultaten är publicerade i Davidson & Bredmar (red.) 2012, 
”Familjer i socialtjänsten – levnadsvillkor, livssituation och erfarenhet av so-
cialtjänst” och i Bredmar, Davidson, Leinhard & Petersson (2014), ”Pengarna, 
barnen och livet. En kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem 
och deras möten med socialtjänsten.” 

Utgivningsstöd för bokpublicering 
Leif Jonsson har under en längre tid följt hur Motala kommun har infört ett 
ledningssystem: LedMot. Återkommande intervjuer och diskussioner har 
genomförts under åren 2011-2015, med politiker och tjänstemän i Motala. 
Resultatet från dessa studier är nu publicerade via Bokförlaget Nya Doxa AB i 
en bok med titeln ”Kommunledning, lokal politik och demokrati”. 



18

Forskningsprojekt inom CKS

Resursanpassning och verksamhetsutveckling – Kommunala verksam-
heter under kraftigt omvandlingstryck. Ett nationellt kommunforsknings-
program om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och 
besvärliga situationer.
Projektledare: Johan Wänström.
Under 2014 påbörjades arbetet med ett nytt forskningsprogram inom ramen 
för Natkom (Det nationella kommunforskningsprogrammet). Den första ver-
sionen av det Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom 1) fokuse-
rade på hanteringen av besvärliga situationer i kommunerna. Natkom 2 byg-
ger vidare på det samarbetet men nu med inriktning på resursanpassning och 
verksamhetsutveckling i kommunerna. Johan Wänström har under 2015 varit 
medlem av forskningsprogrammets styrgrupp samt varit med och arrangerat 
programmets årliga forskningskonferens, vilken i år var i Malmö 14-15 okto-
ber. Vid den konferensen deltog även Sabrina Thelander och Robert Jonsson 
från CKS. Johan Wänström har under 2015 också publicerat en studie om 
lokala folkomröstningar inom ramen för programmets rapportserie. Natkom 
2 förväntas resultera i ett 15-tal studier med påföljande forskningsrapporter. 
Natkom 2 och samtliga projekt väntas vara färdiga 2016. 

Kommunala ledningssystem och politik
Projektledare: Leif Jonsson.
I många kommuner används så kallade ledningssystem som ska medverka till 
gemensamma kommunala planerings- och budgeteringsprocesser. I Motala 
kommun har man med hjälp av systemet LedMot försökt få bättre genom-
slag för lokal politik. I en fallstudie av Motala kommun undersöks två hu-
vudfrågor: Hur kommer politik in i ledningssystem och omsätts i handling? 
Hur handskas politiker med ledningssystem? Projektet innefattar analys av 
dokument och årliga intervjuer med cirka tjugo personer som representerar 
de politiska partierna, nämnderna och förvaltningarna i kommunen. Projek-
tet påbörjades 2010 och avslutades 2015. Projektet slutredovisades sommaren 
2015, i form av boken ”Kommunledning, lokal politik och demokrati” utgiven 
på Nya Doxa. 

Insyn i, samt styrning och kontroll av kommunala bolag
Projektledare: Gissur Erlingsson
Frågan om korruption och maktmissbruk i Sverige har hamnat högt på den 
politiska dagordningen de gångna åren. Visserligen går det aldrig att utfor-
ma system som helt utesluter rättsröta, däremot kan motståndskraften mot 
oegentligheter stärkas inom de områden där riskerna för maktmissbruk är 
som störst. Kommunala bolag har av många aktörer utpekats som en särskild 
riskzon för korruption och där aningslösheten bland ledande företrädare är 
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stor. Forskningsprojektet är inriktat på hur kommuner arbetar med styrning 
av sina bolag, samt hur ansvarsutkrävandet och insynen i bolagen fungerar. 
Ambitionen är att projektet långsiktigt ska bidra till att öka medvetenheten 
om problemkomplexet i kommunsektorn, och därmed stärka ägarstyrningen, 
insyn i bolagen samt leda till en mer kvalitativ revision av de kommunala bola-
gen.
Projektet fick ett uppstartsbidrag under 2013 om 260 000 från Norrköpings 
fond för forskning och utveckling. Det slutredovisades hösten 2014 med rap-
porten ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”. Med avstamp i detta pilot-
projekt formulerades en ansökan till Vetenskapsrådet på samma tema, men 
med ett mer extensivt upplägg. Det beviljades under hösten 2014 en finansiering 
om 3,2 miljoner kronor under perioden 2015-2017, där också Anna Thomas- 
son (Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet) och Andreas 
Bergh (Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet) medverkar. 

Kommunstruktur och kommunal självstyrelse
Projektledare: Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen.
När den politiska basorganisationen ska utformas, det vill säga kommunnivån, 
står grundlagskonstruktörer inför två grundläggande beslut: (a) hur stora och 
hur många ska landets kommuner vara, samt (b) hur stor självständighet ska 
kommunerna ha gentemot staten? Under den svenska historiens lopp har de 
styrande politiska eliterna mer eller mindre ständigt fattat beslutet att gå mot 
färre och större kommuner. Omfattningen av den kommunala självstyrelsen 
har alltid varit beroende av centralmaktens bedömning.

Idépolitiskt är detta ingalunda det enda tänkbara sättet att organisera 
kommunnivån på. Det finns goda skäl att tro att sättet som man väljer att 
institutionalisera den politiska basorganisationen på har långtgående politis-
ka konsekvenser. Vissa värden gynnas på bekostnad av andra. Detta forsk-
ningsprojekt ska bland annat utreda vilka värden som gynnas av olika sätt 
att idémässigt organisera kommunnivån. Projektet ska också undersöka hur 
man kan förklara att vissa politiska system valt en viss typ av lösningar. Inom 
ramen för detta projekt publicerades under 2015 rapporten ”Strategier för att 
möta småkommunernas utmaningar” i samarbete med Josefina Syssner. 

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson.
Forskning om svenska partier har länge varit en bristvara. Traditionellt 
politiskt deltagande som äger rum inom ramen för det representativa demo-
kratiska systemet – framför allt inom partierna – är ett underutforskat område. 
Detta är beklagansvärt mot bakgrund av att den representativa demokratins 
absoluta huvudrollsinnehavare – partierna – tycks omvandlas i rask takt. 
Medlemstalen har halverats under en tjugoårsperiod och flertalet lokala par-
tiföreningar har svårt att fylla sina valsedlar med kandidater inför val.
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Den underliggande idén med forskningsprojektet är att utveckla kunska-
pen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verksamhet 
i kommunerna. Detta görs dels genom att undersöka drivkrafterna bakom 
engagemang och icke-engagemang inom partierna, dels hur beslutsfattande, 
delegation och interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpoli-
tiken. Mot bakgrund av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet 
mer långsiktigt till att kunna bidra till att diagnosticera den representativa 
demokratins hälsotillstånd. 

Legitimitet, inflytande och trygghet – om tillit mellan KS-ordförande och 
kommunchefer
Projektledare: Sabrina Thelander.
En kommun är en komplex organisation, som innefattar två ”världar” – poli-
tikens och förvaltningens. Dessa världar möts på olika sätt och i olika sam-
manhang. Ett exempel är då politiska ledare och chefstjänstemän förväntas 
åstadkomma ett fungerande samarbete utifrån olika villkor och utmaningar. 
Det behövs en ökad kunskap om samarbetsrelationer som formas i ett sådant 
socialt och organisatoriskt sammanhang. 
I detta projekt studeras ett specifikt fall av en sådan samarbetsrelation, näm-
ligen den mellan kommunstyrelseordförande och kommunchef. De är de två 
högsta ledarna i en svensk kommun. I den kommunala organisationen ses 
deras förmåga att samarbeta ofta som avgörande för hur politik och förvalt-
ning fungerar och lyckas med det centrala åtagandet att göra politik till verk-
lighet. En huvudfråga som ställs i studien är vilken förståelse dessa ledare har 
av hur en samarbetsrelation formas i olika situationer. Vilka handlingar och 
situationer definieras som centrala för hur relationen blir? Svaret söks i deras 
berättelser om det egna arbetet och samarbetet.  
Projektet genomförs av Sabrina Thelander och finansieras av CKS. Projektet 
har löpt under perioden 2013 – 2015, och ska resultera i en rapport på sven-
ska, ett antologikapitel, ett konferenspaper och seminarier med forskare och 
verksamma i kommunerna. 

Kommunal översiktsplanering i kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner
Befolkningens storlek utgör en av kommunens allra viktigaste planerings-
förutsättningar. Sedan 1970-talets mitt har hälften av landets kommuner 
minskat i befolkning. Men vilka avtryck gör befolkningsminskningen i den 
kommunala planeringen? Josefina Syssner och Albin Olausson har genom-
förts en studie som mer specifikt syftar till att undersöka huruvida kommu-
nala översiktsplaner är, eller har förutsättning att bli, ett sammanhang där 
strategier för att hantera befolkningsminskning kan utvecklas och artikuleras. 
Studien har resulterat i ett artikelmanus som publiceras i Statsvetenskaplig 
Tidskrift under 2016. 
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Ekologisk hållbarhet och ”grön ekonomi”
Projektledare: Brita Hermelin. Aktiviteter inom detta fält har omfattat pub-
likation av en artikel med titeln: ”Hållbar utveckling från ett lokalt och kom-
munalt perspektiv” i tidskriften Geografiska Notiser. Tillsammans med fors- 
kare från Göteborgs universitet, Universitetet i Bergen, och London City Uni-
versity (se vidare http://greeneconomies.h.uib.no/) har en forskningsansökan 
arbetats fram och ett bokprojekt har genomförts med ett antal forskare i olika 
länder i Europa och i samarbete med MacMillan. Boken har titeln ”Services 
and the Green Economy” och publiceras av Macmillan. Den förväntas bli try-
ckt under våren 2016.

Forskningsprojekt med annan finansiering

Kunskaps- och metodutveckling inom arbetsmarknads- och försörjn-
ingsstödsområdet i Norrköpings kommun
Projektledare: Kerstin Johansson. 
Studien har en teoretisk utgångspunkt såväl som ett konkret praktiknära fokus. 
Studiens övergripande forskningsfrågor är: Hur kan vi kritiskt förstå (kommu-
nala) arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd i en kontext av samhälls-
förändring? Och hur kan vi kunskaps- och metodutveckla detta arbete? Studien 
genomförs med hjälp av Practice Research och därmed interaktivt i samver-
kan med ledning och personal vid Arbetsmarkandskontoret i Norrköpings 
kommun. Studien har följande frågeställningar: Hur ser det strategiska och 
långsiktiga arbetet ut och hur organiseras det kopplat till kunskapsutveckling 
och EBP? Hur kan kunskaps- och metod utveckling mot en EBP inom arbets-
marknadspolitiska området (särskilt arbetsmarknadskontorets) verksamheter 
stödjas och utvecklas? Hur kan arbetet med mot ökad utbildningsnivå och sam-
verkan med Campus Norrköping stärkas och konkretiseras i detta samman-
hang? Studien finansieras av medel från ”Norrköpings-fonden” (www.norrkop-
ing.se) Projekttid: 2013-2016 och arbetet slutrapporteras hösten 2016.

Effektstudie bredband
Projektetledare Brita Hermelin. Projektmedarbetare Dick Magnusson, 
Tema T, Linköpings universitet. Linköpings kommun har varit huvudsaklig 
finansiär. Detta projekt är en studie av Linköpings kommuns utbyggnad av 
bredbands-nät/fibernät och som har skett till kommunens mer glest bebyg-
gda delar. Under hösten 2014 genomfördes en omfattande enkätstudie till 
hushåll som anslutit sig till fibernätet. Studiens frågor handlar om e¨ekter av 
bredbands-utbygnnaden; för hushåll, organisationer och företag. Under 2015 
presenterades resultet i en PM publicerad via Linköpings kommun. Konfer-
enspaper förbereds för forskarkonferens april 2016.



22

Organisering och styrning av sociala investeringar
Projektledare: Robert Jonsson
Projektmedarbetare: Erik Jannesson och Kerstin Johansson. Under inlednin-
gen av 2015 avrapporterades studien om organisering och styrning av sociala 
investeringar. Avrapporteringen skedde via en SKL-rapport om organisering 
och styrning av sociala investeringar samt via deltagande vid en slutkonferens 
som arrangerades av SKL/uppdragpsykiskhälsa. Forskningen bedrevs inter-
aktivt där Norrköpings kommun och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
ingick. Rapportens huvudsakliga bidrag är en modell som synliggör att so-
ciala investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större 
helhet som kräver en genomtänkt organisering och styrning. Rapporten in-
nehåller också viktiga frågor som kommuner som arbetar med eller planerar 
att införa sociala investeringar bör ställa sig. Även dessa frågor utgör ett hu-
vudsakligt bidrag från rapporten. Författare till rapporten Organisering och 
styrning av sociala investeringar är Robert Jonsson och Erik Jannesson med 
bidrag från Kerstin Johansson. 

Utveckling av servicetjänster inom socialtjänsten
Projektledare: Martin Börjeson
Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet utvecklat organiseringen 
av sociala tjänster. Den bygger till stor del på renodlade servicetjänster inom 
det praktiska sociala arbetet. Detta innebär att medborgare kan ta en direkt-
kontakt med utförare av sociala tjänster för att söka stöd, utan att insatsen 
föregås av ett biståndsbeslut. Detta forskningsprojekt studerar vilka möjliga 
e¨ekter och betydelser detta sätt att erbjuda servicetjänster har för det sociala 
arbetet i sig och för brukarna. Projektet löper över tre år, 2014-2016. 
Projektmedarbetare: Simon Härnbro, Doktorand.

Att styra och leda i minoritet
Projektledare: Johan Wänström
Historiskt sett har det varit relativt ovanligt att en kommun eller ett landsting 
styrs av en politisk minoritet. Det är emellertid mycket som pekar på att anta-
let minoritetsstyren kommer att öka under den kommande mandatperioden 
och med det ökar också behoven av kunskap på området. Studien syftade till 
att utgöra ett stöd till toppolitiker och toppchefer och utgöra en erfarenhets-
inventering av de speciella utmaningar som ett minoritetsstyre innebär. Vilka 
var de främsta problemen ledande politiker och tjänstemän i minoritetsstyren 
har att hantera? Inom vilka områden är det svårast att komma överens med 
partier utanför minoritetsstyret? Vilka är lösningar och strategier fungerar 
bättre än andra för att få till stånd ett fungerande styre och ett gott ledarskap 
under de betingelser minoritetsstyren utgör? 
Det var frågor som stod i fokus för den här studien som genomfördes under 
vintern och våren 2015 i samarbete med och finansierad av Sveriges kom-
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muner och landsting (SKL). I arbetet med att skriva fram SKL-rapporten  
“Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting” ingick även Robert 
Jonsson.  

Det nya politiska landskapets utmaningar – att besluta över  
blockgränserna
Projektledare: Johan Wänström
Efter valet 2014 uppstod ett nytt parlamentariskt läge i många svenska kom-
muner. Traditionella blockbaserade majoritetsstyren bildades i endast en tred-
jedel av kommunerna varvid det fanns behov av blocköverskridande samar-
beten i många kommuner. Under hösten 2015 påbörjades därför en studie där 
Johan Wänström i samarbete med SKL studerar förutsättningarna för att lyck-
as med blocköverskridande samarbeten. Studien färdigställs under våren 2016.  

Ett regionalt utvecklingsssystem? - Att organisera för regional utveckling 
i Östergötland. 
Projektledare: Josefina Syssner och Johan Wänström
1 januari 2015 bildades Region Östergötland som ett resultat av en historisk 
reform av hur arbetet med en rad olika verksamheter organiseras. Bland an-
nat tog nya organisationen över ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet 
från Östsam och Länsstyrelsen. I en studie som startade den 1 juli 2015 och 
som kommer att pågå till den 31 dec 2017 har CKS på Region Östergötlands 
uppdrag fått i uppgift att initialt studera hur regionbildningsprocessen gick 
till samt därefter lägga fokus på hur det regionala utvecklingsarbetet ska organ-
iseras. Hur ska samarbetet mellan Region Östergötland, kommunerna och an-
dra regionala aktörer organiseras för att optimera den regionala utvecklingen? 
Hur ska ansvaret för olika delar av verksamheter och beslutsfattandet förde-
las? Det är några centrala frågor i studien.    

Är högskolepedagogiska kurser ett bra verktyg för att göra universitets-
lärare till bättre pedagoger?
Projektledare: Gissur Erlingsson
Sedan 1990-talet har antalet studenter vid universitet och högskolor mer 
än fördubblats. Detta har sammanfallit med en oroande trend inom svensk  
grund- och gymnasieskola där svenska elever idag presterar sämre jämfört 
med för bara 15-20 år sedan. Den sammantagna e¨ekten av studentexplo-
sionen, förenad med sämre förkunskaper hos studenterna, innebär en stor ut-
maning för universitet och högskolor. Ett sätt att möta utmaningen har varit 
att införa närmast obligatoriska kurser i högskolepedagogik för universitet-
slärare. I allt väsentligt saknas systematiskt insamlad kunskap om kvaliteten 
på dessa kurser. För att kunna veta om de högskolepedagogiska kurserna är 
ett bra anpassat verktyg för att möta de utmaningar universitet och högskolor 
står inför, krävs sådan kunskapsinsamling. Mot denna bakgrund är ett delsy-
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fte med föreliggande projekt att studera de högskolepedagogiska kurserna, 
och försöka besvara frågan huruvida de tycks vara ett bra instrument för att 
göra universitetslärare till bättre pedagoger.  Projektet uppmärksammar också 
vilka incitament universitetslärare ges att satsa på det pedagogiska uppdraget, 
genom att vi undersöker i vilken utsträckning pedagogiska meriter bedöms 
vid tillsättningar av lektorat. Dessutom studeras vilka villkor lärare ges att 
fullgöra sitt pedagogiska uppdrag genom att vi ser på hur mycket under- 
visning lärare har i tjänsten, liksom hur olika universitet och institutioner till-
delar givna undervisningsuppdrag tid för undervisning. 
Under 2015 presenterade projektet sina resultat vid flertalet seminarier vid 
bland annat Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs univer-
sitet. Projektet slutrapporteras under våren 2016 med rapporten ”Att möta 
den högre utbildningens utmaningar” (Uppsala: IFAU). 

Nya i politiken
Ungefär var sjätte av dem som väljs in i kommunfullmäktige lämnar sitt upp- 
drag innan mandatperiodens slut. Benägenheten att hoppa av är större i  
grupper som redan från början är underrepresenterade, exempelvis bland 
kvinnor och unga personer. Avhopp är även vanligare bland dem som är nya 
i politiken. Samtidigt blir landets kommunfullmäktigeförsamlingar allt äldre 
och på många håll har partierna svårt att hitta lämpliga kandidater, vilket gör 
att omfattande nyrekryteringar kommer att krävas framöver för att behålla 
samma antal politiker. 
Mot denna bakgrund är det angeläget att utvinna mer kunskap om lokalpo-
litikens villkor, och på så vis skapa ett kunskapsunderlag för att kunna re-
formera lokalpolitikens institutioner i syfte att underlätta för underrepre-
senterade grupper att komma in i politiken och minska deras benägenhet att 
hoppa av. Syftet med den här studien är att vinna ny kunskap inom dessa 
områden. Detta har gjorts genom att genomföra en panelundersökning som 
riktades till personer kandiderade i 2014 års val till kommunfullmäktige, och 
som följts upp med enkäter sedan dess. Projektets första del avrapporterades 
under våren 2015 med rapporten ”Att ta plats i politiken” (Stockholm: SKL), 
och vi fortsätter samla in material under 2016. Medverkar i projektet gör Gis-
sur Erlingsson, och projektet leds av Richard Öhrvall (Avdelningen för stats-
vetenskap, Linköpings universitet).

Att vara en krympande kommun
Sveriges kommuner och landsting har under hösten givit ut antologin ”Ur-
baniseringen: utmaningar för kommuner med växande och minskande be-
folkning”. I antologin tar olika forskare upp olika aspekter av de svårigheter 
och lösningar som är förknippade med att befolkningen ökar eller minskar i 
en kommun. Josefina Syssner och Albin Olausson har genomfört en intervju-
studie med tio fallkommuner som alla haft en långvarig befolkningsminskning. 
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Studien har legat till grund för det kapitel som Syssner och Olausson bidragit 
med i antologin ”Att vara en krympande kommun”. Kapitlet behandlar be-
folkningsminskningens konsekvenser för kommunen som välfärdsproducent, 
som politisk arena, som arbetsgivare, som samhällsbyggare och som organisa-
tion och förvaltning.  

Strategier för kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner.
Urbaniseringen innebär att städer växer, men också att andra platser krymper. 
Ungefär hälften av Sveriges kommuner står idag inför en situation där be-
folkningsmängden gradvis minskar. Detta är en utveckling som ställer berör-
da kommuner inför utmaningen att fortsätta driva kommunal verksamhet 
med bibehållen kvalitet, trots att befolkningen och skatteunderlaget minskar. 
Projektet utgår från det politiskt-normativa antagandet att kommuner som 
krymper bör utveckla en lokal anpassningspolitik. Med anpassningspolitik 
menas en politik som på ett sammanhängande sätt beskriver de insatser som 
man avser göra för att anpassa kommunen till de nya förutsättningar som en 
krympande ekonomi och minskade befolkningstal medför. Syftet med vårt 
projekt är att med stöd i en omfattande empiri, visa hur en sådan anpassnings- 
politik kan se ut, och att kritiskt analysera beståndsdelarna i en sådan politik, 
med stöd i teorier om lokal demokrati och politik. Projektet sker i samarbete 
med Gert-Jan Hospers vid Twente Universitet. Projektet beviljades 3,8 mkr av 
Formas i november 2014, och kommer att pågå till och med 2017.

Social insatsgrupp (SIG).
Under 2015 har Kerstin Johansson med hjälp av forskningsassistent Nad-
ja Kangasvieri arbetat med ett uppdrag från Brottsförebyggande rådet via 
Linköpings kommun. Projektet har handlat om en studie av Linköpings 
kommuns Sociala insatsgrupp (SIG). Projektet slutredovisades i november 
2015 dels vid en konferens arrangerad av Brå och Linköpings kommun dels 
i rapporten ”Att motverka kriminalitet genom samverkan. Studie av social-
insatsgrupp i Linköping” (Kerstin Johansson & Nadja Kangasvieri (2015) 
Linköping: Linköpings kommun och CKS.

Stärkt lokal attraktionskraft
Tillväxtverket har av regeringen fått till uppgift att fördela 15 miljoner kro-
nor till 10 kommuner som vill utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete 
för stärkt attraktionskraft. CKS ska under hela programtiden, hösten 2015 till 
hösten 2018, utgöra följeforskare med viss processtödjande funktion. CKS ska 
genom sin forskningsinsats bidra till att (1) konkretisera kommunernas pro-
blembeskrivning, målbeskrivning och aktiviteter, (2) systematiskt beskriva de  
metoder som utvecklas och prövas samt (3) konkretisera projektens resultat 
så att erfarenheter kan tas till vara. Vidare ska CKS:s forskningsinsats bidra 
till att utveckla kommunernas förmågor till att själva göra ovanstående. Följe-
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forskning bedrivs i nära kontakt med såväl kommunerna som Tillväxtver-
kets programansvariga. I projektet arbetar främst Josefina Syssner och Albin 
Olausson. 

Små kommuner och stora företag
Projektledare: Brita Hermelin Projektmedarbetare: Grete Rusten (Univer-
sitetet i Bergen), Kristina Westermark och Laura James (Stockholms univer-
sitet).

Detta projekt, med finansiellt stöd av Vetenskapsrådet, genomförs under 
en treårsperiod (2014-2016). Under projektets andra år har arbetet med fall-
studier fortsatt. Dessa fallstudier omfattar kommuner i Sverige/Östergötland, 
Norge och England. Forskarna har presenterat resultat till Mjölby (som är en 
av fallstudierna) och publicerat en CKS-rapport om Mjölby. Dessutom har det 
genomfört empiriska studier i Östhammars kommun. Forskningsresultat har 
presenterats vid en forskarkonferens i Köpenhamn (RESER) och  manus har 
skickats för granskning till tidskrift. 

Lokal planering för stora infrastrukturprojekt – Ostlänken och BanaVäg 
Motala-Mjölby
Projektledare Brita Hermelin. Projektmedarbetare: Terje Ragnarsson, Paul 
Fenton, Sara Gustafsson, Lukas Smas. Detta projekt omfattar en rad delpro-
jekt och aktiviteter. I samarbete med Trafikverket, Motala och Mjölby kom-
muner har forskarna genomfört en studie inom programmet ”Den attraktiva 
regionen” (DAR) som handlar om hur planering har skett i Motala och Mjölby 
för att ta emot ett stort nationellt infrastrukturprojekt. Detta har avrappor-
terats i rapport via Trafikverket och genom en rad muntliga presentationer. 
Studien har fortsatt att ”skugga” Linköpings och Norrköpings kommuner 
vad gäller planeringen för Ostlänken. Under året har forskarna publicerat 
en artikel som handlar om planeringen i Norrköpings kommun med titeln 
”Förväntningar på megaprojekt” i tidskriften Plan och har genom seminarier 
och diskussioner utvecklat samarbeten för forskningsinitering med forskare 
på Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI). 
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CKS Lärande
Under 2015 samlade CKS de verksamheter som har ett uttalat syfte att skapa 
möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän i verk-
samhetsområdet CKS Lärande. Det handlar om kommundagar, samverkans-
dagar, seminarier, utbildningar och nätverk. Denna verksamhet ger forskare, 
politiker och tjänstemän möjlighet till kunskapsutbyte och reflektion. Däri-
genom bidrar CKS till att främja den strategiska kompetensen hos kommu-
nala politiker och tjänstemän, men också till att kommunrelevant forskning 
kan bedrivas.

CKS Kommundag

Ideologi och politik i kommunal ledning och styrning
CKS kommundag 2015 arrangerades den 12 november i samverkan med Mo-
tala kommun. 

Fokus låg på att det finns många faktorer som kan påverka möjligheterna 
för politik och ideologi att få genomslag i den kommunala verksamheten. Det 
kan handla om statliga regleringar, ekonomiska förutsättningar och principer, 
lokala arbetsrutiner och – inte minst – definitionen av och förväntningarna på 
e¨ektivitet i verksamheten. Under dagen diskuterades om ideologin till och 
med riskerar att bli något av en lyxvara i det som ska vara en politiskt styrd 
organisation? Blir andra utgångspunkter för hur kommunen ska ledas och 
styras dominerande?

 Huvudtalare på förmiddagen var David Karlsson, docent i statsvetenskap 
vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han talade på temat ”Den 
ideologiska kommunpolitiken. Om myten om den pragmatiska lokalpolitiken 
och om politisk konflikt som demokratisk nödvändighet”.  Efter lunch arran-
gerades tre workshops: 

• ”Att genomföra lokal politik med hjälp av ett ledningssystem”. Leif Jons-
son, docent i tema Kultur och samhälle, CKS, Linköpings universitet.

• ”Stora städers strategier för att möta framtida kapacitetsutmaningar – 
en balansakt med många intressenter”. Ulf Ramberg, ekonomie doktor, 
Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

• ”Allt färre invånare – finns utrymme för politik och ideologi då?” Britta 
Flinkfeldt Jansson, KS-ordförande i Arjeplog och Josefina Syssner, do-
cent i kulturgeografi, CKS vid Linköpings universitet.

Moderator under förmiddagens gemensamma aktivitet var Josefina Syssner. 
Johan Wänström ledde och deltog i en paneldiskussion. Moderatorer på efter- 
middagens workshopar var Brita Hermelin, Kerstin Johansson och Robert 
Jonsson. Mycket av det förberedande och praktiska arbetet inför och under 
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dagen utfördes av Christine Erlandsson och Anna Valentinsson. Ansvariga för 
programmets utformning var Sabrina Thelander, Robert Jonsson och Johan 
Wänström. Åttiofem personer deltog i kommundagen. En utvärdering som 
gjordes efteråt visade att deltagarna överlag var mycket nöjda med dagen. 

CKS seminarier
CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas 
politiker och tjänstemän, forskare och studenter. Seminarier och konferenser 
där medarbetare vid CKS medverkat externt redovisas längre fram i verksam-
hetsberättelsen.

Under 2015 har åtta seminarier genomförts. Under våren 2015 arrangerades 
seminarierna i CKS regi eller i samarbete med kommunerna och var förlag-
da antingen till CKS lokaler i Norrköping eller i andra kommuner. Följande  
seminarier arrangerades under våren:

• Organisering och styrning av sociala investeringar i kommuner
 Robert Jonsson, Ek. Dr. Linköpings universitet. 
 10 mars. 20 personer deltog.
• Kommuner och företag för hållbar ekonomiskt utveckling – exempel 

från Mjölby. Kristina Westermark, Stockholms universitet, och Brita 
Hermelin, Linköpings universitet

 31 mars. 28 personer deltog.  
• Ullspinneri, Östgötatextil och hedersdoktor
 Ulla-Karin Hellsten, designer, företagare och hedersdoktor vid 

Linköpings universitet. 28 personer deltog.
 14 april. 9 personer deltog.
• Hur samverkansforskning blir till nytta - seminarium och work-

shop. Margareta Dahlström forskare vid Karlstads universitet, och Ma-
lin Tillmar, forskare och biträdande föreståndare HELIX vid Linköpings 
universitet.

 Torsdag 7 maj. 15 personer deltog.
• Kan kommuner utveckla attraktiva turismdestinationer?
 Josefina Syssner, Linköpings universitet
 2 juni. 26 personer deltog.

Till hösten 2015 prövades ett nytt grepp, nämligen att ha ett tema för termi-
nens alla seminarier. Temat för hösten 2015 blev: ”Bostadsdilemmat. Jakten 
på en ny svensk modell för den kommunala bostadsmarknaden”. Samtliga 
seminarier arrangerades i samverkan med kommunerna och de ägde rum i 
medlemskommunernas respektive kommunhus, där kommunchefen hälsade 
välkommen. Följande seminarier arrangerades:
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• Bostadssegregationens orsaker och lösningar
 Susanne Urban, docent i sociologi, Institutionen för bostads- och urban-

forskning (IBF), Uppsala universitet. 28 personer deltog.
 24 september i Söderköping.
• Bostadspolitik för socialt blandade städer - lärdomar från övriga 

Europa
 Anders Törnquist, fil dr i socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, 

Göteborgs universitet. Föreståndare för Centrum för Urbana Studier.
 22 oktober i Vadstena. 12 personer deltog.
• A�ärsmässighet och socialt ansvar i kommunal bostadspolitik
 Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, Bygg- och fastighetsekonomi 

vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
 19 november i Linköping. 33 personer deltog
• Norrköpingsmodellen – ett försök att ge alla en ny chans på bostads-

marknaden
 Kenneth Edström, bostadssamordnare i Norrköpings kommun som hit-

tat egna metoder för att minska antalet vräkningar
 10 december Boxholm. 14 personer deltog.

En utvärdering som gjordes då höstens seminarieserie var avslutad visar att 
temat för serien och seminarierna var mycket uppskattade. Majoriteten tyckte 
att det, trots att det innebär resor, var positivt att seminarierna ägde rum i 
olika kommuner. 

Samverkansdag med Linköpings kommun
Den 5 november 2015 arrangerade CKS tillsammans med Linköpings kom-
mun en samverkansdag med temat ”Så får unga jobb. En innovativ arbets-
marknad behöver och tar emot entreprenörer”. I fokus stod frågor som rörde 
förutsättningarna för en innovativ arbetsmarknad: Vad behövs för att få ar-
betsmarknaden att utvecklas och fungera? Vad behöver ungdomarna för att 
få arbete efter utbildningen? Hur tar kommunerna bäst tillvara på innovativa 
idéer och entreprenörskap? 

Föreläsare var bland annat Karl Wennberg, professor i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm och biträdande föreståndare vid Institutet 
för Analytisk Sociologi (IAS), Linköpings universitet. Han föreläste under 
rubriken ”Arbetsmarknaden i en föränderlig värld – om entreprenörskapets 
betydelse för unga”.

Moderator var Brita Hermelin, professor och vetenskaplig ledare på CKS.

Uppsatstävling 
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2014/2015 års pris gick till 
Gvidas Cerneckis och Björn Thuresson för uppsatsen ”Avknoppningar av kom-
munala verksamheter – i behov av nya regler?” Uppsatsen är en kandidatuppsats 
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på det a¨ärsjuridiska programmet vid Institutionen för ekonomisk och industri-
ell utveckling, Linköpings universitet. Handledare var Åsa Åslund. I slutsatserna 
diskuteras gällande lag och regleringar och författarna föreslår att tydligare krav 
ska ställas på hur kommuner utformar sina avtal vid avknoppningar.

Motiveringen till priset var bland annat att uppsatsen har hög kommun-
strategisk relevans och att uppsatsförfattarna skickligt beskriver och analyser-
ar ett komplext fält.

Priset som består av 20 000 kr delades ut vid CKS kommundag den 12 
november 2015 i Motala. Uppsatsen har publicerats i CKS rapportserie (Rap-
port 2015:5).

Samverkan i nätverk 
CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskommuner. En form för 
detta är att arbeta i nätverk. Nätverken löper normalt över flera år. Samtidigt 
omprövas nätverkssamarbetet regelbundet. Omprövningen sker i dialog med 
såväl styrelsen som med kommunföreträdare och forskare. Medarbetare vid 
CKS kan olika roller i olika nätverk och kan i en del fall leda och organisera 
nätverken, i andra vara med som deltagande forskare. Samtliga nätverk syftar 
till lärande och erfarenhetsutbyte.

Kommunledning – nätverk med kommunstyrelseordförande 
Sedan ungefär femton år bildas ett nätverk av kommunstyrelseordföranden 
från CKS medlemskommuner, men också från kommuner som gränsar till 
Östergötland, samt regionstyrelseordföranden. Nätverket syftar till lärande 
och erfarenhetsutbyte kring den egna rollen i relation till den kommunala 
organisationen och det omgivande samhället. Under hela denna tid har kom-
munstyrelseordförandena gett CKS i uppdrag att leda nätverket. För CKS 
innebär detta en möjlighet att etablera och upprätthålla strategiskt viktiga 
relationer med politiker i den kommunala sfären, bedriva kommunrelevant 
forskning och bidra till kunskapsutveckling och reflektion genom ett möte 
mellan deltagare och forskare. 

Nätverket trä¨as fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunchefernas nätverk. Värdskapet för nätverksträ¨ar-
na cirkulerar bland medverkande kommunstyrelseordförande. På så sätt har 
förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för 
nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för deltagare från 
övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2015 gästades nätverket av bland andra Stig Montin, professor i of-
fentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Han 
diskuterade med nätverket på temat ”Tilltro och misstro – om styrning inom 
o¨entlig förvaltning”. Under året presenterade också Brita Hermelin, Sabrina 
Thelander och Johan Wänström sin forskning.

Nätverket leddes under 2015 av Sabrina Thelander och Johan Wänström.
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Kommunledning – nätverk med kommunchefer
Sedan ungefär femton år bildas ett nätverk av kommuncheferna från CKS 
medlemskommuner, men också från kommuner som gränsar till Östergöt-
land, samt regiondirektören. Nätverket syftar till lärande och erfarenhetsut-
byte kring den egna rollen i relation till den kommunala organisationen och 
det omgivande samhället. Under hela denna tid har CKS fått uppdraget att 
leda nätverket. För CKS innebär detta en möjlighet att etablera och upprätt-
hålla strategiskt viktiga relationer med chefstjänstemän i den kommunala 
sfären, bedriva kommunrelevant forskning och bidra till kunskapsutveckling 
och reflektion genom ett möte mellan deltagare och forskare.

Nätverket trä¨as fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunstyrelseordförandenas nätverk. Värdskapet för 
nätverksträ¨arna cirkulerar bland medverkande kommun¬chefer. På så sätt 
har förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn 
både för nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för delta-
gare från övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2015 gästades nätverket av bland andra Erik Jannesson, lektor vid 
Linköpings universitet. Han diskuterade med nätverket på temat ”Styrmix i 
den kommunala organisationen – kan de’ va nåt?” Under året presenterade 
också Brita Hermelin, Sabrina Thelander och Johan Wänström sin forskning.
Under 2015 leddes nätverket av Sabrina Thelander och Josefina Syssner.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare (Qvalitet Öst) syftar över-
gripande till att samla och bygga upp kunskap och att utbyta erfarenheter 
rörande kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala organi-
sationen. Qvalitet Öst arbetar också för att ta till vara och bygga vidare på det 
positiva arbete som redan bedrivs i kommunerna. Deltagare i nätverket kan 
vara kvalitetssamordnare/strateger/ledare som arbetar med kvalitetsfrågor 
(exempelvis ekonomichefer, utvecklingsansvariga, förvaltningschefer).

Nätverket har funnits sedan 1996 och avtal mellan CKS och de deltagande 
kommunerna om att nätverket ska arbeta vidare har tecknats för treårspe-
rioder. En treårsperiod avslutades 2015 och under hösten tillfrågades både 
deltagande kommuner och övriga kommuner i länet om intresse att delta yt-
terligare tre år. Samtliga tio kommuner som deltagit 2015 anmälde intresse 
för ytterligare tre år. En ny treårsperiod påbörjas därför 2016. 

Nätverket trä¨as ungefär en dag i månaden. Under 2015 har teman som 
exempelvis Ledningssystem och Organisationsutveckling/implementering 
berörts. Nätverket gästades av personer från kommunerna, men också av 
forskare såsom Sara Gustafsson, lektor vid Linköpings universitet. Hon dis-
kuterade med nätverket på temat ”Integrerad ledning och samverkan för håll-
bar utveckling i kommuner”.

Då CKS vill stärka det vetenskapliga stödet i nätverket medverkar docent 
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Kerstin Johansson, CKS, som deltagare sedan december 2015. På uppdrag av 
CKS koordineras nätverket av Marianne Sennehed Petersson.

Nätverk för brottsförebyggande arbete – RegBrå
RegBrå – Regional samverkan för brottsprevention – är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings 
universitet. Samarbetet har pågått i sin nuvarande form sedan december 
2010. Syftet med nätverket är att genom samverkan öka kunskapen om pre-
vention och medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i 
kommunerna. Från halvårsskiftet 2013 är CKS uppgift framförallt att fungera 
som ett vetenskapligt stöd via docent Kerstin Johansson. Under 2015 genom-
fördes fyra nätverksmöten där ett 20-tal personer deltog vid varje tillfälle.

Ekonomichefsnätverket
I Östergötland trä¨as de kommunala ekonomichefer vid två tillfällen per år. 
Vid nämnda trä¨ar avhandlas kommunernas ekonomi samt den pågående 
utvecklingen inom ekonomiområdet. Sedan hösten 2014 har CKS varit inb-
judna som gäster till nätverket för att utifrån de kommunala ekonomichefer-
nas erfarenheter bedriva interaktiv forskning kring kommunalt ekonomichef-
skap. Forskningen bedrivs utifrån ett pragmatiskt forskningsintresse då den 
huvudsakliga frågan är – vad är en bra kommunal ekonomichef? För CKS del 
medverkar främst Robert Jonsson och Johan Wänström.

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit en utbildning för högre kommunala chefer. 
Kommunerna ger utbildningen sitt stöd med avsikt att stärka ledarska-
pet i kommunerna och i regionen. Den ses som ett sätt att utveckla kom-
munernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Utbildning- 
en ska 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 omvärlds-
analys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. Den som 
medverkar ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och förmåga 
att samspela med omvärlden. Målgruppen är kommunala chefer som arbetar 
direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser samt högre chefer 
med personalansvar.

I utbildningsledningen fanns under 2015 Sabrina Thelander och Lennart 
Kågström vid CKS samt en representant för kommunchefsnätverket, nämli-
gen Anders Axelsson, kommundirektör i Finspång. Intresset för att delta har 
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varit stort, men eftersom antalet anmälda var något lågt till hösten beslutade 
CKS i samråd med kommunchefsnätverket att göra ett uppehåll ht15-vt16. 
(En ny omgång startar till hösten 2016.)

Kommuncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i utbildningen. 
Finansiering av programmet skedde huvudsakligen genom deltagaravgifter. 
Det övergripande ansvaret för utbildningen och dess planering hade Sabrina 
Thelander under 2015.

Politikerutbildning för folkvalda i kommunala politiska beslutsorgan
Under vintern och våren 2015 genomfördes utbildningsföredrag i nio av CKS 
medlemskommuner. Utbildningen bestod av ett föredrag på cirka två till 
fyra timmar och riktade sig i första hand till fullmäktigeledamöter och andra 
folkvalda politiker i kommunerna. Innehållet bestod bl.a. av beskrivningar 
av kommunernas generella historiska bakgrund, ekonomiska och juridiska 
förutsättningar, relationen mellan politik och förvaltning samt relationen 
mellan politiker och medborgare mellan valen. 

Utbildningarna genomfördes av Johan Wänström.
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Ekonomi  
Resultaträkning, i tkr

INTÄKTER 2015 2014
Anslag universitet 3 018 3 002 
Bidrag medlemskommuner 5 792 7 562 
Övriga projekt 2 888 2 829 
SUMMA INTÄKTER 11 698 13 393 

KOSTNADER
Personal
Personalkostnader -7 575 -8 320 
Summa personal -7 575 -8 320 

Lokalkostnader
Fasta lokaler -852 -952 
Summa lokalkostnader -852 -952 

Driftskostnader
Resekostnader -441 -348 
Korttidsinventarier -46 -34 
Tryckning -190 -239 
Övriga varor -10 -20 
Forsknings- och utbildningstjänster -680 -794 
IT och övrig data -227 -200 
Konsulttjänster -29 -329 
Övriga driftskostnader -134 -131 
LiU- och institutionsavgifter -2 889 -3 291 
Summa driftskostnader -4 205 -5 386 
SUMMA KOSTNADER -13 073 -14 658 
ÅRETS RESULTAT -1 375 -1 265 
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Vissa balansposter

2015-12-31 2014-12-31
Periodens verksamhetsutfall -1375 -1265
Balanserad kapitalförändring 2 232 3 497 
Oförbrukade erhållna bidrag 11 571 7 307 
Förbrukade, ännu ej erhållna bidrag -299 -67 
SUMMA UTGÅENDE MEDEL 12 129 9 472

Bokslutskommentarer 
CKS gör en ekonomisk förlust för verksamhetsåret 2015. Underskottet var 
budgeterat till – 700 tkr, men resultatet för 2015 är – 1 375 tkr, vilket främst 
beror på reglering av underskott i bidragsprojekt som nu avslutats. Arbetet 
med att öka andelen externa bidrag har gett e¨ekt, flera projekt genomförs nu 
och oförbrukade bidragsmedel ökar med 4,3 mkr. 

Anslagsmedel används för basverksamheten och som medfinansiering i 
externa projekt. På så sätt kan CKS få en hävstångse¨ekt och utöka sin finan-
siering. 2015 gick anslagsprojekten med ett litet överskott (333 tkr) som beror 
på naturliga variationer mellan åren.

När det gäller medlemsfinansierade projekt utgörs den största kostnaden 
av CKS gemensamma verksamhet, där bland annat föreståndare, forsknings-
ledare, kommundagar och flera forskare finansieras. CKS Forskningsstöd har 
betalat ut 1 822 tkr under året och räknar med att fördela ytterligare 1 270 tkr 
under 2016 innan nästa projektomgång påbörjas. Under 2017 kommer CKS 
nya samverkansavtal börja gälla och innan det är i hamn har vi anlagt en viss 
ekonomisk försiktighet. Trots det kommer vi kunna finansiera två-tre visstids-
tjänster med start våren 2016.

För externa bidragsprojekt är underskottet 363 tkr. Bland de externa fi-
nansiärerna märks särskilt Vetenskapsrådet (1 819 tkr) och Formas (758 tkr). 
Underskottet förklaras framför allt genom slutreglering av tidigare avslutade 
projekt. Den externa bidragsprocessen ska ses över lång tid med vissa efter-
släpningse¨ekter. Det gör bland annat att posten oförbrukade erhållna bidrag 
ökat med 4 264 tkr (58 %) till 11 571 tkr. CKS har alltså ett gediget forsknings-
åtagande framför sig.

Uppdragsverksamheten gör ett underskott på 511 tkr. Det beror på att en 
tidigare verksamhet aldrig slutredovisat sitt underskott, utan täckt den med 
nästa års intäkter. När nu verksamheten gör ett omtag passar vi på att reglera 
det, och ser samtidigt till att undvika liknande underskott i framtiden. Upp-
dragsverksamheten har annars minskat i omfattning under året, främst för att 
kursen Ledarskap i kommuner har tagit ett planerat uppehåll under 2015/16.
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Avtal om extern finansiering 
Det förändringsarbete med ett ökat fokus på extern finansiering som inleddes 
2013 har fortsatt visat sig vara en framgångsrik strategi. I sammanställning-
en nedan visas ingångna överenskommelser om forskningsfinansiering som 
tecknats under verksamhetsåret. I huvudsak avses forskningsbidrag, projekt 
markerade (*) avser dock uppdragsforskning.

 
 

 
 

37

Avtal om extern finansiering  
Det förändringsarbete med ett ökat fokus på extern finansiering som inleddes 2013 har 
fortsatt visat sig vara en framgångsrik strategi. I sammanställningen nedan visas ingångna 
överenskommelser om forskningsfinansiering som tecknats under verksamhetsåret. I 
huvudsak avses forskningsbidrag, projekt markerade (*) avser dock uppdragsforskning. 
 
 

Ingångna överenskommelser om forskningsfinansiering under 2015 

Forsknings-
finansiär 

Projekt Samarbetspartners Beviljat 
belopp 

Sökande på 
CKS 

   Grön ekonomi och lokal utveckling i 
Tranås ‐     

 
   
   

Den attraktiva regionen    
     

 

 
 

Att organisera för regional 
utveckling Region Östergötland  

     

‐    
 

 Stärkt lokal attraktionskraft, med 
fokus på metod‐ och processtöd ‐ 

     

  ‐    
 

SKL 
Det nya politiska landskapets 
utmaningar ‐ att besluta över 
blockgränserna 

- 130 tkr Wänström 

Sveriges 
Kommunal-
ekonomer 

Forskarredaktör för tidskriften 
Kommunal Ekonomi 

- 
60 tkr  

2-årigt projekt 
Jonsson 

 Totalt 4 127 tkr  
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Uppdrag, konferensmedverkan med mera

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

Gissur Ó Erlingsson
Biträdande handledare för doktoranderna Richard Öhrvall och Mattias   
Örnerheim, Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet.

Gästföreläsare vid Universitetet i Bergen, 14 mars.
Gästforskare vid Quality of Government Institute, Göteborgs universitet, 

17-28 augusti.
Opponent och betygsnämndsledamot vid Peter Andreas Norns disputa-

tion, Copenhagen Business School, 3 november.
Refereeuppdrag för vetenskapliga tidskrifter (Party Politics, Nordiska  

Organisationsstudier).
En av tre initiativtagare till – och ingår i redaktionen för – den statsveten-

skapliga gruppbloggen Politologerna, där han också återkommande skriver 
inlägg. Månatligt återkommande krönikör i Södermanlands Nyheter. 

Brita Hermelin
Ledamot i kommitté för att bedöma forskningsansökningar till Norges forsk-
ningsråd.

Sakkunnig för lektorsanställning.
Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter; (Environ-

ment and Planning A, Industry and Innovation, Geografiska Annaler, series 
B, International Journal of Services Technology and Management). 

Medlem i redaktionskommittén för The Service Industries Journal.
Handledare för doktorander vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet.

Uppdrag vid Linköpings universitet: Ledamot i referensgrupp kring reno-
veringsprojektet på serviceboendet Räknestickan, Linköping; FUF, Sam-
hällsbyggnad; Fakultetsnämnden, filosofisk fakultet; Anställningsnämnden, 
filosofisk fakultet (ersättare).

Ledamot i styrelser: RESER (European Association for Research on Ser-
vices/ www.reser.net), SSAG (Svenska sällskapet för geografi och antropologi/
www.ssag.se) och Stads- och Kommunhistoriska nämnden, Stockholms uni-
versitet.
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Kerstin Johansson
Ledamot i socionomprogrammets programråd.

Vetenskapligt stöd i Norrköpings kommuns strategigrupp för ”Hållbar 
kompetens” i socialtjänsten.

Undervisar i socialt arbete på grund- såväl som avancerad nivå samt for-
skarutbildningsnivån vid LiU. Handleder doktoranderna Christina Söder-
berg, Miriam Avorin och Jessica Sjögren vid avdelningen för socialt arbete 
LiU (biträdande handledare) och Lotta Lebeda vid Linnéuniversitetet (hu-
vudhandledare). 

Medverkar även i flera nätverk och forskargrupper, bland andra Nordplus-
nätverket Kunskapsutveckling i socialt arbete och Organisationsgruppen vid 
Socialhögskolan i Lund. Refereeuppdrag för nationella och internationella 
vetenskapliga tidskrifter. Sakkunniguppdrag i tjänstetillsättningar, betyg-
snämnder etc. 

Robert Jonsson
Kursansvarig samt undervisat vid Socionomprogrammet i kurser på grund-
nivå och på avancerad nivå i organisering och ledning. 

Examinator, kursansvarig samt undervisat vid masterprogrammet i sam-
hälls- och välfärdsstudier. Kursernas inriktning är organisationsförändring 
samt projekt och utvärdering.

Handledare för två examensuppsatser i företagsekonomi samt handledare 
för en masteruppsats i samhälle och kulturanalys. 

Jonsson är sedan hösten 2015 forskarredaktör för tidningen Kommunal 
Ekonomi. Tidningen trycks i cirka 6 000 exemplar och ges ut sex gånger per 
år. I huvudsak är det kommunala ekonomer och politiker som är tidningens 
målgrupp. 

Josefina Syssner
Rektors strategiska råd för samverkan, Linköpings universitet, representant.

Ledningsgruppen för Lyskraft (samarbetsavtalet mellan Norrköpings 
kommun och Linköpings universitet), ledamot. 

LiU Holding, styrelseledamot.
FoU Centrum, styrelseledamot.
Expertgruppen, Parlamentariska kommittén för en långsiktigt hållbar 

landsbygdspolitik, ledamot.
Redaktionskommittén för tidskriften PLAN, ledamot.
Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter.
Biträdande handledare för Per Möller, doktorand vid Tema Q.

Sabrina Thelander
Styrgruppsledamot i det nationella forskarnätverket Ledning och organisa-
torisk komplexitet.
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Johan Wänström
Styrgruppsledamot i Det nationella kommunforskningsprogrammet om 
resursanpassning och verksamhetsutveckling i kommuner (Natkom 2). 

Undervisar i Statsvetenskap/Lärarutbildning samt Medie- och kommun 
kationsvetenskap, på Linköpings universitet.
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Medverkan vid konferenser, föredrag med mera

Gissur Ó Erlingsson
5 mars ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”, presentation av 

bok vid bokrelease, Gnesta.
13 mars ”Småkommunernas utmaningar”, presentation av rapport vid 

SNS, Stockholm.
14 mars ”Korruption i lågskorrupta stater – vad vet vi?”, föreläsning, 

Universitetet i Bergen, Norge.
16 mars ”Spelet om den svenska kommunstrukturen 1862-2015”, 

presentation för civilminister Ardalan Shekarabi och hans stab, 
Finansdepartementet, Stockholm.

17 mars ”Mindre kommuners utmaningar”, presentation i Morgonso¨an, 
Gnesta.

27-29 apr Arrangerade konferensen ”Corruption in low-corrupt countries”; 
presenterade uppsats, opponerade.

4 maj ”Hur mår den lokala representativa demokratin?”, presentation 
för alla kommunfullmäktiges presidier i Östergötlands län.

27 maj ”Att möta den högre utbildningens utmaningar”, presentation av 
rapport, IFAU, Uppsala.

3 juli ”Hur mår partierna och den representativa demokratin”, 
presentation under Almedalsveckan (arr: Statsvetenskapliga 
förbundet).

17-18 aug Deltog vid Quality of Government-institutes konferens 
(presentation av uppsats, opponent) på Falkenbergs havsbad, 
Falkenberg.

25 sept ”Korruption i Sverige: Finns den, hur utbredd är den, och 
hur farlig kan den sägas vara?”, föreläsning under Linköpings 
universitets Forskarfredag, Stadsbiblioteket, Norrköping.

20 okt ”Styrning och granskning av kommunala bolag”, föreläsning 
för Norrköpings och Linköpings kommunrevisorer, 
revisionskontoret, Norrköping.

26 okt ”Problems facing the Swedish municipal structure – a new 
amalgamation reform ahead?”, föreläsning på konferens 
arrangerad av Nordregio och isländska inrikesministeriet, 
Reykjavik.

3 nov Opponent och betygsnämndsledamot vid disputation, 
Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark.

Brita Hermelin 
29 jan Moderator för en paneldebatt vid konferens för ”Uthålliga 

Norrköping”, Norrköpings kommun.
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3 mars Föreläsning med titeln ”Reversed globalisation” för masterkurs, 
Geografiska institutionen, Universitetet i Bergen, Norge.

15 juni Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling: “Environmental 
Technology and its Role in the Search for Urban Sustainability: 
the Dynamics of Adaptation”, Santiago Mejía-Dugand, 
Industriell miljöteknik, LiU.

23 juni Organisatör och presentatör vid seminarium ”Ostlänken nästa?”, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping. 

19-23 aug Presentation av forskning “Trajectories of global relations - 
ICT services from India to Sweden”, 4th Global Conference on 
Economic Geography, University of Oxford, UK.

10-12 sept  Presentation av forskning ”Social innovations – the role of the 
local community” RESER konferens, Köpenhamn.

18 sept Föreläsning med titeln ”Reverse and intensified globalisation – 
the case of ICT” vid forskarutbildningskurs i ekonomisk geografi, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

6 nov Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling: ”Lives on 
Wheels: Caravan Homes in Contemporary Europe”, Hege Høyer 
Leivestad, Socialantropologiska institutionen, Stockholms 
universitet.

17 nov Presenterar forskningsidé ”Kommunal planering för 
höghastighetsjärnväg. Lokala utmaningar och möjligheter 
för stadsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt”, 
Inspirationsseminarium om Formas utlysning Hållbart 
samhällsbyggande, Stockholm.

20 nov Opponent på doktorsavhandling ”China as an opportunity 
and a challenge for Western Service Providers”, Sen Bao, Aalto 
University, Helsingfors. 

25 nov Presentation av studie ”Infrastrukturinvesteringar, kommunal 
planering och hållbar samhällsutveckling” samförfattad 
med Paul Fenton och Terje Ragnarson, vid seminarium Den 
attraktiva regionen & Samhällsplanering för näringslivets 
utveckling, Stockholm

11 dec  Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling 
(ersättare)”Omställning- Tillväxt – E¨ektivisering. Energifrågor 
vid renovering av flerbostadshus”, Josefina Thoresson, vid Tema 
T, LiU.

Simon Härnbro
8-10 okt Presentation av paper vid FORSA-konferens, Malmö.
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Kerstin Johansson
20 jan ”Hållbar kompetens”, seminarium med ledningen för 

socialförvaltningen i Norrköpings kommun.
10 feb Workshop LiU tillsammans med arbetsmarknadskontoret på 

temat ”Arbetslöshet och försörjningsstöd”
21-23 mars Värd för NORDPLUS nätverksmöte vid CKS Norrköping
26 maj ”Hållbar kompetens”, seminarium med ledningen för 

socialförvaltningen och mellanchefer vid Norrköpings kommun. 
9 juni Egen doktorand disputerar på Lic. nivå, Linnéuniversitetet.
30 aug-2 sep Medverkar som ansvarig för socionomprogrammets 

dokumentation av Socialchefsdagarna i Norrköping.
7 okt Workshop med Vfu-studenter och traineeanställda vid 

arbetsmarknadskontoret.
18 nov Seminarium vid Regbrå-nätverket 
19-20 nov  Arbetets museum: konferenspresentation: ”Har 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för gruppen unga utvecklats 
–en jämförelse mellan 1999 och 2015?”

19 nov SIG-konferens: presentation av forskningsstudie
24 nov Docentföreläsning ISV: ”Att färdas väl – En forskningsresa i 

socialt arbete”
26 nov Presentation vid EUniversity conference: 
3 dec Centre for Municipality Studies (CKS) and Examples from the 

Social welfare sector of cooperation.
10 dec Seminarium vid Socialhögskolan i Lund: ”En U-sväng i 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten.”
11 dec Seminarium vid Qvalitet Östs nätverk: ”CKS nya ramdokument 

och forskning om styrning, ledning och organisering inom 
socialtjänsten och arbetsmarknadspolitiken.”

14 dec Nätverksmöte NORDPLUS

Robert Jonsson
18 feb  Medverkade vid SKL:s och specifikt PSYNKS (psykisk 

hälsa, barn och unga) avslutningskonferens gällande sociala 
investeringar. Rapporten som CKS forskaren Robert Jonsson, 
Erik Jannesson och med bidrag från Kerstin Johansson arbetat 
fram presenterades vid konferensen.

25 feb  Föredrag ”Organisering och styrning av sociala investeringar” 
vid FORSAS årsmöte i Norrköping.

27 feb Medverkade vid ekonomichefsnätverkets trä¨ i Åtvidaberg, 
Interaktiv forskning.

10 mars CKS-seminarium ”Organisering och styrning av sociala 
investeringar”, CKS, Norrköping.
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17 mars Föredrag ”Organisering och styrning av sociala investeringar 
– de viktigaste lärdomarna” vid Norrköpings kommuns 
ledningsgrupp för sociala investeringar. 

18 mars Föredrag ”Organisering och styrning av sociala investeringar” för 
Linköpings kommuns övergripande ledningsgrupp. 

16 april KEFU-seminarie vid Lunds universitet tillsammans med 
forskaren Hans Knutsson från Lunds universitet.

29 april Föredrag ”Organisering och styrning av sociala investeringar” för 
Luleå kommun och närliggande kommuner via videolänk. 

5 maj Föredrag ”Kommunal investeringsekonomi och den kommunala 
ekonomichefen” vid KEFUs årsmöte i Norrköping.

27 maj Besök av Linköpings kommuns utvecklingsstrateger hos CKS. 
28-29 maj Medverkade tillsammans med Josefina Syssner vid konferensen 

HSS2015 (Högskola och samhälle i samverkan) i Kalmar. Vi 
presenterade CKS interaktiva arbetsmetod. 

27-28 aug Medverkade tillsammans med Johan Wänström vid de 
kommunala ekonomichefernas nätverksträ¨ i Ödeshög. Vid 
nätverksträ¨en bedrevs interaktiv forskning rörande kommunalt 
ekonomichefskap. 

11 sept  Medverkade tillsammans med Johan Wänström vid ett 
seminarium som Region Östergötland anordnade utifrån temat 
”Den nya kommunallagen”. 

1 okt Medverkade som föreläsare vid Socialchefsdagarna. Temat 
för föreläsningen var ”Organisering och styrning av sociala 
investeringar”

14 okt Medverkade tillsammans med Johan Wänström och Sabrina 
Thelander vid den Nationella kommunforskningskonferensen 
”Natkom” i Malmö.

25 nov Redaktionsråd för tidningen kommunal ekonomi. 

Josefina Syssner
15-16 jan  Moderator vid workshop med Linköpings kommuns 

ledningsgrupp. Linköping.
19 jan  Föreläsning om urbanisering vid seminarium för 

riksdagsledamöter hos landshövdingen i Östergötland.
22 jan  Moderator vid workshop med Linköpings kommuns 

ledningsgrupp.
30 jan Föreläsning om hållbar destinationsutveckling vid 

Centerpartiets kommundagar i Norrköping
27 jan Presentation av interaktiv forskningsmetodik vid 

ekonomichefsträ¨ i Åtvidaberg.
3 mars  Föreläsning om planering i krympande kommuner 

vid utbildning för processledare, Västra Götalands 
kommunförbund, Varberg.
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5 mars  Föreläsning om urbanisering vid utbildningsdag för Ydre 
kommun ledningsgrupp. Österbymo.

12 mars Föreläsning om interaktiv forskningsmetodik vid konferens 
om kommuner som forskningsaktörer, IQ samhällsbyggnad, 
Stockholm

13 mars ”Småkommunernas utmaningar”, presentation av rapport vid 
SNS, Stockholm.

19 mars  Föreläsning om hållbar destinationsutveckling vid 
besöksnäringskongressen, Göteborg

25 mars  Föreläsning om regionalisering och regionskapande, Reglabs 
årskonferens, Uppsala.. 

27 mars  Föreläsning om regionalisering och regionskapande,  Region 
Östergötland. Linköping. 

17 april  Föreläsning om politik i kommuner som krymper. 
Frukostseminarium, Norrbottens läns landsting, Luleå.

17 april  Föreläsning om regionalisering och regionskapande.  
Lunchseminarium, Norrbottens läns landsting. Luleå.

24 april  Föreläsning om interaktiv forskningsmetodik. Seminarium om 
servicetjänster i socialtjänsten. STQM, Stockholm.

12 maj  Moderator vid frukostmöte, EU-nivercities, Linköping.
28-29 maj  Presentation av interaktiv forskningsmetodik  vid konferens, 

HSS2015 (Högskola och samhälle i samverkan). Kalmar. 
5 juni Föreläsning om politik i kommuner som krymper vid 

seminarium, Näringsdepartementet. Stockholm.
15-18 juni  Paperpresentation om Sustanainable Destination Management. 

Nordic Geographers Meeting, Tallinn. 
25-26 juni  Föreläsning om politik i kommuner som krymper. Politik und 

Gesellschaft im Ostseeraum. Rostock universitet, Rostock.
8-10 juli  Conference on Interpretative Policy Analysis, Lille. 
13-14 aug  Moderator  vid workshop med Linköpings kommuns politiska 

ledning och ledningsgrupp, Linköping.
19 aug  Presentation om konsekvenser av befolkningsminskning, vid 

workshop om ”En fungerande lokal samhällsstruktur”, SKL 
Stockholm.

27 aug  Seminarium om politik i kommuner som krymper. Vilhelmina 
kommuns ledningsgrupp. Vilhelmina.

28 aug  Seminarium om politik i kommuner som krymper. Region 8 
Styrgrupp. Dorotea.

1 sept  Föreläsning om politik i kommuner som krymper. Konferens, 
250 möjligheter, Högskolan Jönköping, Jönköping.

16 sept  Föreläsning om politik i kommuner som krymper vid 
ledarutbildning, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 
Upplands Väsby.
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1 okt  Föreläsning om urbanisering,  Huskvarnagruppen, Norrköping.
7 okt  Föreläsning om urbanisering,  Region 8 styrelse., Lycksele.  
23 okt  Föreläsning om urbanisering, Region Halland. Kungsbacka.  
10-11 nov  Föreläsning om policyteori och lokal utvecklingspolitik, 

vid Tillväxtverket och workshop om Lokal attraktionskraft, 
Stockholm.

9 dec  Kommentator på långtidsutredningens rapport om demografins 
regionala konsekvenser, Näringsdepartementet. Stockholm. 

Sabrina Thelander
8 jun  Presentation om samspelet mellan politik och förvaltning på 

ledningsnivå, workshop LOK (Ledarskap och organisatorisk 
komplexitet), Göteborgs universitet.

12 juni Presentation om samspelet mellan politik och förvaltning på 
ledningsnivå , kommunchefsnätverk, Ödeshög. 

26 juni Presentation om samspelet mellan politik och förvaltning på 
ledningsnivå , KSO-nätverk, Kinda.

15 okt Presentation om samspelet mellan politik och förvaltning på 
ledningsnivå, Nationella kommunforskningsprogrammets årliga 
konferens, Malmö den 14-15 oktober.

Johan Wänström
20 jan Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 

Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Norrköping. 

22 jan Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Mjölby. 

25 feb Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Vadstena. 

26 feb Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Åtvidaberg.

4 mars Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Valdemarsvik. 

6 mars Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Söderköping. 

23 mars Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Ödeshög. 
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14 apr Att styra och leda i minoritet – ledande politikers och 
tjänstemäns erfarenheter och lärdomar. Demokratidagen, SKL, 
Stockholm. 

23 apr Skolnedläggningar, medborgardialoger och folkomröstningar 
– medborgerlig påverkan på utformningen av kommunala 
skolorganisationer, KEFU, Lund.

27 apr Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Motala. 

27 maj Kommunernas historia, uppdrag, ekonomi och demokrati. 
Utbildning riktad till fullmäktigeledamöter och andra folkvalda, 
Finspång. 

28 maj Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting. Bättre 
beslut eller sämre demokrati?, KEFU-dagen 2015, Rådet för 
kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU), Lund.

26 juni Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting. 
Bättre beslut eller sämre demokrati?, CKS Nätverk för 
kommunstyrelseordföranden i Östergötland med omnejd, 
Rimforsa. 

3 sep Kommunala verksamheter under omvandlingstryck. Föreningen 
för kommunal statistik och planering, Nyköping.

10 sep Kommunpolitiken ett år efter valet. Pressträ¨. Norrköping.
26 sep Medborgardialoger: hur använder vi dem bäst i 

samhällsplaneringen? Ydre kommun.
16 okt Mellanvalsdemokrati – förutsättningarna för medborgerlig 

delaktighet och påverkan mellan valen. Nätverk för 
kommunfullmäktigepresidier i Östergötland. Region 
Östergötland, Linköping.   

3 nov Ett nytt politiskt landskap ställer nya krav på toppolitiker.  
Politikerdagarna kvalitetsmässan, Göteborg.

25 nov Centre for Municipality Studies – a research Environment. 
EUniverCities Network Annual Meeting, Norrköping.
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Publikationer, vetenskapliga arbeten, mm
CKS rapporter 2015
2015:1 Verksamhetsberättelse 2014 Centrum för Kommunstrategiska studier  
2015:2 Att lokalisera ekonomin - Lokalekonomiska analyser, snedställdhet,  
 kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling. Martin   
 Hultman 
2015:3 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet   
 Mjölby. Brita Hermelin och Kristina Westermark  
2015:4 Vårdcentralen och det ömtåliga hjärtat. Björn Grip 
2015:5 Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler? 
 Gvidas Cerneckis och Björn Thuresson 
2015:6 Lokal forskningspolitik - ett nytt kommunalt politikområde? 
 Bo Persson och Josefina Syssner 

Tidskriftsartiklar (vetenskapligt granskade)
Erlingsson, Gissur, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2015). “Distrust in 

Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in 
Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008”, Government and 
Opposition. Publicerad som early online view.

Erlingsson, Gissur, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson 
och Richard Öhrvall (2015). ”Att bolagisera kommunal verksamhet. 
Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” 
Statsvetenskaplig tidskrift 117(4), 555-586.

Erlingsson, Gissur, Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2015). 
”Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and 
the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974” (2015). 
Scandinavian Journal of History 40(2), 195-214.

Johansson K, Denvall, V. and Vedung E. (2015) “After the NPM wave. 
Evidence-Based practice and the vanishing client”, Scandinavian 
Journal of Public administration (SJPA), Vol 19:2

Carlström, E., Jonsson, R., 2015, ”Organisatoriska bakslag i kommunal vård 
och omsorg- Erfarenheter från två svenska kommuner under mer än 10 
år av förändringar”, Nordiska Organisasjonsstudier, 17 (4): 52-72.

Syssner, J. (2015) “Planning for shrinkage: policy implications of 
demographic decline”, in Journal of Depopulation and Rural 
Development Studies.
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Andra vetenskapliga publikationer (monografier, bokkapitel, 
recensioner, artiklar)
Bäck, Hanna och Gissur Erlingsson (2015). ”The Political Parties and the 

Party System”, i Pierre, Jon [red.] Oxford Handbook on Swedish 
Politics. Oxford: Oxford University Press

Bäck, Henry, Gissur Erlingsson och Torbjörn Larsson (2015). Den svenska 
politiken Malmö: Liber [Fjärde omarbetade upplagan].

Erlingsson, Gissur och Johan Wänström (2015). Politik och förvaltning i 
svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur, Ann-Kristin Kölln och Patrik Öhberg (2015). “Swedish 
Party Organisations”, i Pierre, Jon [red.] Oxford Handbook on Swedish 
Politics. Oxford: Oxford University Press.

Erlingsson, Gissur och Henrik Oscarsson (2015). ”Röstdelning”, i Johansson, 
Bengt & Maria Oskarsson (red). Fragment. Göteborg: SOM-institutet.

Erlingsson, Gissur (2015). ”Utmanare i kommunpolitiken”, i Hagevi, Magnus 
[red] Partier och partisystem. Lund: Studentlitteratur.

Hermelin, B., Rusten, G., 2015. “Service Economy, Geography of.” in: James 
D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. pp. 648–653.

Hermelin, B. (2015) Book review: “Asian Inward and Outward FDI. New 
Challenges in the Global Economy”. Journal of Economic Geography 
Advance Access published September 30, 2015 

Hermelin, B. (2015) ”Hållbar utveckling från ett lokalt och kommunalt 
perspektiv - ett samhällsprojekt med många samarbetspartners”. 
Geografiska Notiser, nr 1.

Hermelin, B., Wallin, F. och Gustafsson, S. (2015) ”Förväntningar på 
megaprojekt. Kommunala strategier i Norrköping för Ostlänken”. Plan, 
69 (5), s. 24-28.

Hospers, Gert- Jan, Syssner, Josefina & W.J. Verheul (2015), “How the 
Dutch deal with demographic decline”, in: T. Köhler & M. Ley¬ser¬-
Droste (red.), Exploring the Future of Suburban Neighbourhoods under 
Conditions of Declining Growth, ILS Research Institute for Regional 
and Urban Development, Dortmund, pp. 17-21

Börjeson Bengt, Börjeson Martin (2015) Förstå socialt arbete (Kerstin 
Johansson ansvarig för 2 kapitel i 3:E upplagan) Liber Stockholm.

Jannesson E., Jonsson R. medförfattare Kerstin Johansson, (2015) 
Organisering och styrning av sociala investeringar, SKL.

Syssner (2015), “Visioner som formar platsen – Om visionsdriven styrning i 
den lokala utvecklingspolitiken”, i Geografiska Notiser 2015/01
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Rapporter
Erlingsson, Gissur, Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall (2015). 

Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i 
kommunpolitiken. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Erlingsson, Gissur, Josefina Syssner och Jörgen Ödalen (2015). Strategier för 
att möta småkommunernas utmaningar. Stockholm: SNS.

Hermelin, B. & Magnusson, D. (2015) E�ektstudie fibernät – utbyggnad av 
fibernät på Linköpings landsbygd. Linköpings kommun

Hermelin, B., Fenton, P. & Ragnarsson, T. (2015) Infrastrukturinvesteringar, 
kommunal planering och hållbar samhällsutveckling. En rapport inom 
Den attraktiva regionen, Trafikverket Rapport 2015: 156.

Hjerpe & Syssner (2015) Utveckling av hållbara turistdestinationer. 
Om problem, processer och planering. Rapport 0184. Stockholm: 
Tillväxtverket.

Johansson, Kerstin & Kangasvieri, Nadja (2015) Att motverka kriminalitet 
genom samverkan. Studie av socialinsatsgrupp i Linköping. Linköping: 
Linköpings kommun och CKS.

Persson, Bo & Syssner, Josefina (2015). Lokal forskningspolitik: ett nytt 
kommunalt politikområde? CKS Rapport 2015:6.

Syssner, Josefina och Olausson, Albin (2015). Att vara en krympande 
kommun I Urbanisering: utmaningar för kommuner med växande och 
minskande befolkning. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Wänström, Johan (2015) Minoritetsstyren i kommuner, regioner och 
landsting. Bättre beslut eller sämre demokrati? Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting.

Wänström, Johan (2015) Åtta skolexempel på lokal demokrati? 
Folkomröstningar och politiskt ledarskap i arbetet med att 
reformera kommunala skolorganisationer. Det Nationella 
kommunforskningsprogrammet Rapport 26. Göteborg: KFi. 

Konferensbidrag 
Erlingsson, Gissur, Anna Thomasson och Richard Öhrvall (2015). 

“Publicly owned corporations: what about control, transparency and 
accountability?”, presenterat på Quality of Government Institutes 
konferens, Falkenberg (augusti). 

Erlingsson, Gissur, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson 
och Richard Öhrvall (2015).  ”Att bolagisera kommunal verksamhet: 
Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?”, 
presenterat vid konferensen ”Corruption in non-corrupt countries”, 
Bergen, Norge (april).

Hermelin, B. & Rusten, G. (2015) Social innovations – the role of the local 
community. RESER, Köpenhamn, september 2015.
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Johansson Kerstin (2015) Att motverka kriminalitet genom samverkan. 
Studie av socialinsatsgrupp i Linköping. Linköping: BRÅ 
Spridningskonferens 151119 i Linköping

Wänström, Johan och Josefina Syssner (2015) Contested decisions in 
shrinking communities. Political, citizens and bureaucrat logics in 
processes of school closures in Sweden. 10th International Conference in 
Interpretive Policy Analysis, Lille, Frankrike ( juli). 

Wänström, Johan (2015) Folkomröstningar om skolnedläggningar. Det 
Nationella kommunforskningsrogrammet årliga konferens, Malmö 
(oktober).  

Krönikor och debattartiklar
1 dec  Erlingsson, G ”Var skeptisk till rankningar av kommuner”.    

 Södermanlands Nyheter. 
16 okt  Erlingsson, G ”Vad får vi för skattepengarna?”. Södermanlands   

 Nyheter. 
15 okt  Erlingsson, G ”Ständig statlig jaktsäsong på kommunernas    

 självstyre”. Dagens Samhälle.
26 sept  Erlingsson, G ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?”.   

 Södermanlands Nyheter. 
29 aug  Erlingsson, G ”Bör inte högre chefstjänstemän bo i kommunen?”.   

 Södermanlands Nyheter. 
13 juni  Erlingsson, G ”Inkännande bemötande – en förtroendefråga”.   

 Södermanlands Nyheter. 
23 maj  Erlingsson, G ”Nu måste ni ta ungdomsrådet på allvar”.    

 Södermanlands Nyheter. 
18 april  Erlingsson, G ”Ska man begråta kostnader när kommunchefer går?”.  

 Södermanlands Nyheter. 
4 apr  Erlingsson, G ”Krympande kommuner undviker planera för   

 framtiden”. Dagens Samhälle. 
10 apr  Erlingsson, G ”Hur många bolag äger din kommun?”.    

 Södermanlands Nyheter.
5 feb  Erlingsson, G ”Björklund – på upplysningens grund?”.    

 Södermanlands Nyheter. 
3 jan  Erlingsson, G ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands  

 Nyheter.

Jonsson, R Att ordna och styra sociala investeringar, i tidningen Kommunal 
Ekonomi, nr 2, 2015.
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CKS Nyhetsbrev
CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och de främsta målgrup-
perna för nyhetsbrevet är politiker och tjänstemän inom kommunal verksam-
het, våra samarbetspartners och akademiska institutioner inom och utanför 
Linköpings universitet.

Universitetets kommunikations- och marknadsavdelning har medverkat 
med artiklar och redigeringsarbete. Upplagan är cirka 1 900 exemplar.  Ny-
hetsbrevet distribueras i både tryckt och elektronisk form.

CKS i media
CKS har under 2015 haft en bred synlighet i press, radio, teve och sociala me-
dier. Bland annat har forskning och övrig CKS-verksamhet uppmärksammats 
i Sveriges Television, Sveriges Radios P1, Östnytt, Dagens Samhälle, lokalpress 
i Östergötland och över hela landet samt i facktidskrifter och olika nyhetsbrev.
 



52

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,
Norrköping i april 2016.

Kommunpolitiker  Universitetsrepresentanter

Anders Härnbro  Bo Hellgren
Ordförande

Camilla Egberth   Jörgen Nissen

Annicki Oscarsson  Marie Jansson  

Paul Lindvall  Josefina Syssner 
  Föreståndare 

Eva Andersson  Kerstin Ekberg
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Bilaga – CKS egna publikationer 

Rapporter tidigare utgivna av CKS
2015
2015:1 Verksamhetsberättelse 2014 Centrum för Kommunstrategiska 

studier  
2015:2 Att lokalisera ekonomin - Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, 

kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling. Martin 
Hultman 

2015:3 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet 
Mjölby. Brita Hermelin och Kristina Westermark  

2015:4 Vårdcentralen och det ömtåliga hjärtat. Björn Grip 
2015:5 Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya 

regler? Gvidas Cerneckis och Björn Thuresson 
2015:6 Lokal forskningspolitik - ett nytt kommunalt politikområde? Bo 

Persson och Josefina Syssner 

2014
2014:1 Kommunstrategiska perspektiv - Demokrati, organisation, kunskap 

och samhällsförändring.
 Red: Brita Hermelin. 
2014:2  Ledarskap i o¨entlig och kommunal verksamhet - en kartläggning 

av forskning vid Linköpings universitet. Daniel Lundqvist.
2014:3 CKS Verksamhetsberättelse 2013.
2014:4 Politik för kommuner som krymper.
 Josefina Syssner.
2014:5 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet 

Finspång.
 Brita Hermelin och Erik Edwardsson.
2014:6 Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och 

lärdomar från Norrköpings kommun.Gissur Ó Erlingsson, Mattias 
Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall.

2014:7 Visionen om staden – att utveckla en stadsvision i dialog med 
medborgarna.

 Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri och Josefina Syssner. 
2014:8 Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet – En studie av 

Landskrona-domens e¨ekter.
 Victor Nilsson.

2013
2013:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska 

studier 2013 – 2015. CKS.
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2013:2 Att följa trådar - textila företagare i samverkan.
 Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin 

Wihlborg och Kajsa Ellegård.
2013:3 Om etik och förtroende i kommunerna.
 Nina Nikku.
2013:4 CKS Verksamhetsberättelse 2012.
2013:5 Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling.
 Ana Stanojcic och Brita Hermelin.
2013:6 Brottsprevention i Östergötland ¬– en kartläggning av aktiviteter 

och kunskapsläge.
 Lena Henrikson och Kerstin Johansson.
2013:7 Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt 

entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping.
 Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller.
2013:8 Måluppfyllelse i välfärden – Tillämpning av intern kontroll i 

kommunal verksamhet.
 Jessica Jönsson och Tilda Lindell.

2012
2012:1 En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i 

Östergötland.
 Jenny Andersson och John Boman.
2012:2 CKS Verksamhetsberättelse 2011
2012:3 Stor skillnad: om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping.
 Tomas Faresjö och Hans Nilsson.      
2012:4 Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: 

Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom.
 Anette Kjellberg och Kristina Hellberg.

2011
2011:1 CKS verksamhetsberättelse 2010.
2011:2 Äldreforskning vid Linköpings universitet: en sammanställning av 

kunskapsläget, Anna Elmqvist. 
2011:3 Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa 

utvärderingen av Tänk OM, ett projekt i Linköping och Norrköping 
finansierat av Europeiska Socialfonden 2008-2011, Susanne Urban. 

2011:4 Strategiskt och verkningsfullt? Ledningsverktygs bidrag till 
kommuners hållbarhetsarbete, Sara Gustafsson och Olof Hjelm.

2011:5 Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Exemplet 
Navestad/Ringdansen i Norrköping. Åsa Bråmå.  
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2010
2010:1  Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i 

kommuner. En antologi sammanställd av Tora Friberg och Sabrina 
Thelander

2010:2 Ramar för verksamheten vid CKS 2010-2012 
2010:3 Verksamhetsberättelse 2009
2010:4 Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i politiken
Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall
2010:5   Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, 

utveckling
 Bo Persson 
2010:6   Lokalsamhället och vardagens transporter – berättelser från 

Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping
 Karolina Isaksson

2009
2009:1 Verksamhetsberättelse 2008
2009:2 Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med 

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

och kommuner. 
 Tora Friberg och Mats Brusman
2009:4 Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? En kartläggning 

av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och 
klimatförändringar. 

 Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson och Sofie 
Storbjörk

2008
2008:1  Vad innebär ett “serviceinriktat” förhållningssätt? Pilotstudie i 

Linköpings kommun. Gunnel Östlund och Marie Gustavsson 
Holmström

2008:2  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och e¨ekter av ett projekt 
om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.

 Josefin Brüde Sundin
2008:3 Verksamhetsberättelse 2007
2008:4 Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: 

Norrköping, Baltimore och Milano. 
 Mattias Legnér

2007
2007:1  I skolans vilja att åtgärda “hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld.
 Sabine Gruber
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2006
2006:1  Omslaget – ett projekt med genomslag. Utvärdering av ett 

kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings 
kommun.

 Marie Gustavsson Holmström, Helena Forne-Wästlund
2006:2  Utvärdering av projektet ”Barns och ungdomars bästa”.
 Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, 

Ingrid Hyllander och Maria Monahov
2006:3 Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor.
 Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren och Johan Fornäs
2006:4  ”Inte en stenöken till!” Kampen om stadens mötesplatser och 

kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv.
 Mats Brusman
2006:5 Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av 

kommunikationen mellan kommuner, massmedier och medborgare 
i Östergötland.

 Geo¨rey Gooch, Bo Persson och Gabriella Jansson
2006:6 Tålamodets praktik. En studie om socialt arbete med barn och unga 

i svårigheter.
 Susanne Severinsson
2006:7  Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av 

betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan.
 Leif Jonsson, Monica Rosander

2005
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