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

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

 – stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunrelevant forskning
 – utveckla olika former av samverkan mellan forskning och kommunalt/
regionalt utvecklingsarbete

 – utveckla formerna för lärande och kompetensbyggande för politiker och 
tjänstemän

 – skapa och upprätthålla mötesplatser mellan forskare, tjänstemän och po-
litiker inom de kommunala och regionala verksamhetsfälten

 – initiera och stödja framväxten av en lokal forsknings- och utvecklings-
politik

 – följa den nationella och internationella forskningen inom kommunrele-
vanta forskningsområden. 
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Styrning och ledning
CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur (ISAK). Under första halvåret 2012 var Kent 
Waltersson föreståndare. Han efterträddes 1 juli av Josefina Syssner. CKS ve-
tenskapliga ledare, Tora Friberg, professor vid tema Kultur och samhälle, av-
gick med pension och den 1 augusti tillträdde professor Brita Hermelin som 
ny vetenskaplig ledare.

Verksamheten leds av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod 
vid ingången av 2012. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden 
under året: 19 mars, 23 maj, 16–17 oktober och 10 december.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Företrädare för kommunerna
Ordinarie ledamöter Ersättare
Anders Senestad (m), ordförande  
Anders Eksmo (kd) Päivi Johansson (m)
Maria Gillberg (c) Mikael Arosenius (fp)
Mats Johansson (s) Camilla Egberth (s)
Li Teske (s) (t o m juni) Per Ström (v)
Adjungerad ledamot Micael Glennfalk (m)

Företrädare för Linköpings universitet
Ordinarie ledamöter Ersättare
Kalle Bäck, professor Mats Eklund, professor 
Bo Hellgren, professor, vice ordf. Lena Andersson, universitetslektor
Kerstin Ekberg, professor Roger Klinth, universitetslektor
Karin Mårdsjö Blume, univ.lektor Jörgen Nissen, universitetslektor
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CKS idé
Det överordnade målet för Centrum för kommunstrategiska studier är att 
bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till 
stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Under 2012 har målet med 
CKS verksamhet varit att:

 – främja framväxten av kommunforskning av hög vetenskaplig kvalitet, 
 – stödja forskningsmiljöer inriktade på kommunforskning,
 – utveckla olika former av samverkan mellan forskning och kommunalt/
regionalt utvecklingsarbete,

 – utveckla formerna för lärande och kompetensbyggande för politiker och 
tjänstemän,

 – skapa och upprätthålla mötesplatser mellan forskare och praktiker inom 
de kommunala och regionala verksamhetsfälten,

 – initiera och stödja framväxten av en lokal forsknings- och utvecklings-
politik. 

CKS grundval är kommunernas tilltro till universitetets förmåga att bidra med 
ny kunskap för att belysa och analysera kommunala problem. Den viktigaste 
uppgiften för CKS är att initiera kommunrelevant forsknings- och utveck-
lingsverksamhet vid universitetet, återföra nyvunnen kunskap till kommuner-
na samt bygga upp en dialog mellan kommunföreträdare och forskare. CKS 
arbetar därför aktivt med att utveckla kontakterna mellan universitetet och 
regionens kommuner.

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög veten-
skaplig kvalitet. Det fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar långsik-
tig kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan behövas. Såväl 
styrelsens arbete som den operativa verksamheten ska kännetecknas av en hög 
grad av självständighet och vilja till kritisk debatt.
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CKS medarbetare
Ansvaret för den operativa ledningen av verksamheten utövas av föreståndaren 
och den vetenskapliga ledaren.

Föreståndarens uppgift är, förutom att leda den dagliga verksamheten, att 
säkra verksamhetens långsiktiga utveckling. Detta kan till exempel ske genom 
kontakter såväl inom universitetet som i kommunvärlden och på den nationel-
la arenan. Kontaktskapandet och arbetet med att kommunicera verksamheten 
sker på olika sätt. Konferenser och seminarier genomförs, projekt planeras av 
forskare tillsammans med företrädare för kommuner. Kontakter med natio-
nella organ är viktiga. En central uppgift för föreståndaren är att medverka till 
att gemensamma synsätt utvecklas kring forsknings- och utvecklingsfrågor och 
mellan forskning och praktik till stöd för såväl forskningen som den kommu-
nala praktiken. En förutsättning är att det finns en grundläggande förståelse 
för de två världarnas skilda logiker. Detta underlättas av att CKS är en uttalad 
länkorganisation som har till huvuduppgift att få till stånd samverkan mellan 
huvudmännen. Under 2012 har Kent Waltersson och Josefina Syssner inne-
haft rollen som föreståndare.

Vetenskaplig ledare för CKS har under många år varit professor Tora Friberg. 
Under 2012 gick hon i pension och ersattes av professor Brita Hermelin. Tora 
Friberg var under sin tid som professor formellt knuten till Tema Kultur och 
samhälle (Tema Q). Brita Hermelins koppling till Tema Q är däremot inte 
formaliserad.

För att fullgöra anställningen som professor är det nödvändigt att hålla sig 
à jour med vad som pågår inom det egna fältet. Det kan ske på olika sätt, till 
exempel handledning av doktorander, att fungera som opponent vid en dok-
torsdisputation, vara ledamot av forskningsråd och i betygsnämnder, fungera 
som sakkunnig men också att skriva rapporter och artiklar samt att upprätt-
hålla nätverk med andra forskare såväl nationellt som internationellt. För CKS 
vidkommande ingår specifikt i arbetsuppgifterna att på olika sätt verka för att 
CKS mål om att initiera och stödja kommunrelevant forskning uppfylls. En 
annan specifik uppgift är att medverka vid utarbetandet av strategiska doku-
ment för CKS långsiktiga utveckling, exempelvis Ramar för verksamheten vid 
CKS.

Som administratör vid CKS arbetar Christine Erlandsson. I administratö-
rens arbetsuppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakturering, distri-
bution av nyhetsbrev och annan information, administration av CKS konfe-
renser och seminarier, hantering av förfrågningar, beställningar av böcker och 
rapporter med mera. 

Administratören har också ett kommunikativt ansvar. Där ingår att skapa 
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goda förutsättningar för relationer med kommunerna och spridning av infor-
mation om CKS. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att fungera som sekre-
terare vid CKS styrelsemöten. Övriga medarbetare som haft administrativa 
uppdrag på CKS är Frida Ekman som ansvarat för hemsidan och Eva Lindblad 
som arbetat med språkbehandling och layout av CKS rapporter. Peter Åbrodd 
har ansvarat för ekonomiadministrationen.

Inom CKS verkade under 2012 forskningskoordinatorer, lektorer, forskaras-
sistenter, gästlektor och postdoktorer. Deras uppgift är att genom forskning och 
utvecklingsarbete bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Under 2012 har 
följande medarbetare haft sin huvudsakliga anställning på CKS:

Docent Gissur Erlingsson är anställd som forskarassistent och bedriver 
forskning inom området lokal politik. Han deltar också i planering och genom-
förande av seminarier och nätverksträffar. Fil. dr Marie Gustavsson var under 
första halvan av 2012 anställd som forskningskoordinator inom välfärdsområ-
det. Hon bedriver även forskning inom området föräldrastöd med inriktning 
på familjecentraler. Forskningen sker inom ett projekt knutet till tema Barn 
och Linköpings kommun och som finansieras av Folkhälsoinstitutet. Från och 
med juli 2012 har Marie haft sin huvudsakliga anställning som lektor i socialt 
arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Docent Leif Jonsson 
är universitetslektor och bedriver forskning om kommunledningsfrågor. I an-
slutning till detta har han medverkat till att möjligheter för lärande erbjuds 
personer i kommunledande funktioner. Leif Jonsson gick i pension 31 mars 
2012. Fil. dr Sabrina Thelander är universitetslektor och har lett CKS nätverk 
för östgötaregionens kommunstyrelseordförande respektive kommunchefer. 
Hon ansvarar också för utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner och är 
redaktör för CKS rapportserie. Därutöver bedriver hon forskning med särskilt 
fokus på politikers och högre tjänstemäns roller, aktiviteter och uppdrag.

Fil. dr Johan Wänström var till och med oktober 2012 förordnad som 
expert, och tillträdde därefter en anställning som juniorlektor. Han arbetar 
framförallt inom ramen för ett nationellt kommunforskningsprogram som 
CKS deltar i. Han forskar om lokal demokrati samt kommunalt ledarskap, 
framförallt inom kontexten av besvärliga situationer och kontroversiella frågor. 

Härutöver har en rad personer kopplats till CKS på deltid och under kor-
tare perioder. 

Fil. dr Mats Brusman arbetar som forskningskoordinator för området sam-
hällsbyggnad. Han har i huvudsak varit knuten till Tema Kultur och Samhälle 
som forskarassistent där han bedriver forskning kring urban kultur och stads-
utveckling. Fil. dr Kerstin Johansson ansvarar för nätverket rEgbrå och arbetar 
med frågor kopplade främst till socialtjänst, särskilt barn- och ungdomsfrå-
gor. Fil. dr Josefina Syssner fungerade under våren 2012 som en resurs inom 
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verksamhetsfältet samhällsbyggnad, medan fil. dr John Boman haft ansvar 
för nätverket kring lokal arbetsmarknadspolitik. Docent Martin Börjesson är 
gästlektor bland annat med uppgift att utveckla ett forskningsprogram inom 
barn- och ungdomsområdet. Fil. dr Sofia Wistus arbetade under hösten inom 
CKS verksamhetsområde Välfärd, och hade bland annat i uppdrag att göra 
en kunskapsöversikt vad gäller arbetet med evidensbaserad praktik inom so-
cialtjänsten. Lennart Kågström, beteendevetare, har tillsammans med Sabrina 
Thelander ansvarat för utvecklingsprogrammet Ledarskap i kommuner.

Marianne Sennehed Petersson och Lena Rydin Hansson har genom sär-
skilda avtal varit knutna till CKS.
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Ramar för verksamheten 2010–2012
I det ramdokument som styrelsen fastställt för perioden 2010–2012 preciseras 
målen för CKS verksamhet. De aktiviteter som genomförts för att realisera 
dessa mål har haft en stor spännvidd och omfattar såväl utvecklings- och forsk-
ningsprojekt som seminarier, konferenser, nätverk, rapporter och nyhetsbrev. 
Grundat i de erfarenheter som gjorts, och de kontakter som CKS haft med 
medlemskommunerna, har styrelsen valt att precisera tre verksamhetsfält som 
prioriterade under planeringsperioden 2010–2012.

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

 – forskning om frågor som rör lokal politik och kommunledning,
 – utbildningsaktiviteter riktade mot kommunledningar, 
 – seminarier som syftar till att vara ett forum för att, utifrån olika kom-
munala ansvarsområden, diskutera och reflektera kring hur kommunal 
politik och verksamhet kan förstås ur ett vidare samhälleligt och histo-
riskt perspektiv,

 – nätverk för kommunstyrelseordförande och kommunchefer. 

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

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

 – upprätthålla kontakterna med medlemskommunernas FoU-enheter,
 – arrangera seminarier och konferenser samt stötta och utveckla mötes-
platser för praktiker och forskare. 

3. Samhällsbyggnad
Målet för arbetet inom Samhällsbyggnad är att bidra till att uppnå ett socialt, 
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ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett viktigt instrument i sam-
manhanget är att skapa en plattform för dialog kring tvärsektoriella aspekter 
av planeringsprocesserna. Tillsammans med medlemskommunerna utvecklas 
relevanta teman som kan bli föremål för samtal och seminarier där såväl fors-
kare som kommunrepresentanter och andra intressenter medverkar. Exempel 
på teman är

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

Kommunstrategiskt viktiga forskningsområden har ringats in i dialog med 
kommunerna. Områdena lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokal-
samhällets sårbarhet har prioriterats under perioden 2010–2012. Vart och ett 
av dessa områden knyter an till ett eller flera av verksamhetsfälten.
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Strategiska insatser
Ett centralt inslag i det ramdokument som styrelsen antog för perioden 2010–
2012  är att CKS ska få ett nationellt erkännande. Detta har bland annat lett 
till ökad kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). CKS är också 
en av initiativtagarna till det nu pågående nationella kommunforskningspro-
grammet, där fem kommunforskningsmiljöer och ett drygt fyrtiotal kommu-
ner samverkar. 

Under 2012 har CKS fått ny styrelse och styrelseordförande. Ett nytt ram-
dokument för perioden 2013–2015 har tagits fram under året, och fastställts 
vid styrelsens sammanträde i december. Såväl ny vetenskaplig ledare som fö-
reståndare har rekryterats under året. Ett juniorlektorat har tillsatts och ett 
nytt lektorat har inrättats inom verksamhetsfältet Välfärd. Därutöver utlyste 
styrelsen 3 mkr i forskningsanslag. Utlysningen resulterade i nitton inkomna 
forskningsansökningar, som bereddes av styrelsen i två steg. Beslut om vilka 
projekt som beviljades medel togs först efter årsskiftet 2012/2013. 

Under hösten 2012 inleddes arbetet med att utveckla tydligare former för 
forskningskommunikation. Som ett led i detta arbete uppdrogs åt LiU:s kom-
munikationsavdelning att bygga om CKS webbplats från grunden, och att ut-
arbeta en ny grafisk profil som ska omfatta hela verksamheten.
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Forskningsprojekt
I detta avsnitt presenteras forskningsprojekt som CKS är involverat i, antingen 
som finansiär eller genom medverkan av CKS medarbetare. Interaktivt arbete 
av mer långsiktig nätverkskaraktär redovisas under rubriken Nätverk längre 
fram.

Forskningsprojekt – finansierade av CKS

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

I projektet studeras lokala och regionala förutsättningar och villkor för kultur-
produktion på lokal och regional nivå, med fokus på Norrköping. Med sju fall-
studier, samt analyser av de kulturpolitiska sammanhang dessa ingår i, ringar 
projektet in och studerar förutsättningarna för kulturen-treprenörer att verka 
lokalt och regionalt, samt ger en bild av vilka drivkrafter och motiv som ligger 
bakom engagemanget i olika typer av kulturproduktion, kulturverksamheter 
och kulturprojekt. 

Projektet startade 2008 med en inventering av olika typer av lokala och re-
gionala kulturverksamheter, kulturföretag och kulturprojekt, vilket resulterade 
i en bestämning av vilka fallstudier som skulle ingå i projektet. Fallstudierna 
påbörjades 2009 med inriktning mot etableringen av nya museiverksamheter, 
medierad kultur, kreativa företag och turism, samt dessa verksamheters kopp-
lingar till institutionaliserade kulturverksamheter. 

I och med utgången av 2009 övertog Erling Bjurström och Martin 
Fredriksson de roller i projektet som Johan Fornäs och Andreas Nyblom tidi-
gare haft. Under 2010 övertog Martin Fredriksson den roll som Peter Aronsson 
tidigare haft i projektet och i slutet av 2011 övertogs delar av denna av Per 
Möller. Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller arbetar sedan 
årsskiftet 2011/2012 med sammanställandet av en slutgiltig projektrapport.

Under 2010 utvidgades antalet fallstudier i projektet till sex och under 
efterföljande år till sju för att fånga in en större variation av olika kulturverk-
samheter. Materialinsamlingen från fallstudierna slutfördes under våren 2012 
och projektet beräknas vara avslutat och avrapporterat i februari/mars 2013. 

Resultat från projektet har bland annat redovisats i CKS-rapporten Samtal 
pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (Erling Bjurström 
och Andreas Nyblom ”Kulturekonomi – framtidens lokala tillväxtmotor?”, 
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CKS Rapport 2010:1) och på CKS torsdagsseminarium 27 september 2011, 
samt i skriften Kulturaliseringens samhälle (Erling Bjurström ”Tema Q och 
samtidens kulturalisering”), Skriftserie Tema Kultur och samhälle 2012:1.

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

Målet med projektet är att öka kunskapen om de familjer där barn och ung-
domar behöver stöd av sociala myndigheter samt att resultatet i förlängningen 
ska kunna leda till förbättringar i verksamheten. Projektet startade 2010 och 
är nu förlängt till och med 2014.

Projektet genomförs i samarbete med FoU centrum för vård, omsorg och 
socialt arbete, CKS och forskare vid Nordlandsforskning, Bodö universitet, 
Norge under ledning av professor Willy Lichtwarck. I projektet deltar kom-
munerna Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. Utöver två 
forskare vid Linköpings universitet ingår åtta socialarbetare som medforskare 
i projektet. Projektledare är Mats Ericsson, Föreståndare vid FoU centrum.

Cirka 200 familjer som har kontakt med de sociala myndigheterna har 
valts ut slumpmässigt och intervjuats i projektets fas 1. Detta innebar en kart-
läggning av familjernas och barnens livsvillkor. Resultatet finns publicerat i 
rapporten Davidson, B. & Bredmar, M. (red) (2012) Familjer i socialtjänsten – 
levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten. Ett FoU projekt om 
barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland. Slutrapport 
fas 1. FoU-rapport 68:2012. 

Rapporten finns tillgänglig på Linköpings kommuns hemsida (FoU 
Centrum för vård omsorg och socialt arbete). Särskilt viktiga resultat som 
framkommer i studien är att barn med en neuropsykiatrisk diagnos är över-
representerade i undersökningsgruppen då cirka en fjärdedel av barnen har en 
sådan diagnos. Det visar sig att barn med diagnos fungerar sämre på de flesta 
livsområden. Vidare framkommer att i cirka 30 procent av familjerna under-
stiger hushållets inkomst 120 000 kronor per år.

I projektets fas 2 har livsloppsintervjuer genomförts med 30 föräldrar. 15 
barn i dessa familjer har också intervjuats. Resultaten av fas 2 kommer att pu-
bliceras i antologiform med bidrag från forskare och medforskare under våren 
2013. Under hösten 2012 ingångsattes projektets fas 3 som innebär att tillva-
rata de insamlade kunskaperna och erfarenheterna i socialtjänstens verksamhe-
ter. Detta arbete pågår för närvarande och innebär ett aktivt utvecklingsarbete 
som omfattar socialtjänstens personal, medforskare och övrig projektledning. 
Fas 3 kommer att pågå till och med 2014.
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Forskningsöversikt Evidensbaserad praktik i socialt arbete
Projektledare: Sofia Wistus

I Sverige har under flera års tid begreppet evidensbaserad praktik diskuterats i 
relation till behov av att förstärkta kunskapsutveckling och kvalitet inom soci-
alt arbetet. Arbetet att skapa direktiv för hur begreppet evidensbaserad praktik 
kan/bör användas samt att utreda hur detta kan ske lokalt har framförallt skett 
genom statliga initiativ och utredningar. Mot bakgrund av detta är det relevant 
att studera vilka förutsättningar som krävs för att stärka kunskapsutveckling 
och kunskapsanvändande inom kommunernas sociala arbete. 

Ett första steg inom detta område har varit att göra en översikt över inter-
nationell och nationell forskning kring evidensbaserad praktik i socialt arbete. 
Rapportens syfte är att identifiera och presentera den forskning som finns, 
samt att diskutera vilka implikationer kraven på evidensbaserad praktik kan 
komma att få för kommunernas sociala arbete.

Rapporten kommer att färdigställas under våren 2013 och ligger till grund 
för en forskningsansökan i syfte att fortsätta arbeta med frågan i form av ett 
mer omfattande forskningsprojekt. 

Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram  
om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
Projektledare: Johan Wänström

Fem universitetsanknutna kommunforskningsinstitut tog hösten 2009 initia-
tiv till och utarbetade tillsammans ett nationellt kommunforskningsprogram 
som ska studera hur kommuner hanterar förändrade ekonomiska förutsätt-
ningar och besvärliga situationer. Det är Centrum för kommunstrategiska stu-
dier (CKS) vid Linköpings universitet, Forskarskolan för offentlig verksamhet 
(FOVU) vid Örebro universitet, Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid 
Stockholms universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs 
universitet samt Rådet för kommunalekonomisk forskning och utveckling 
(KEFU) vid Lunds universitet. Programmet kommer att pågå under åren 
2009–2013. 

Under 2009 formulerades programmet och kommuner inbjöds att med-
verka. Totalt har 47 kommuner valt att delta, 14 av dem med anknytning till 
CKS. Medverkande kommuner betalar 1 krona per kommuninnevånare och 
år för åren 2010, 2011 och 2012. För CKS medlemskommuner betalar CKS 
hälften av avgiften. Tanken är att såväl de fem forskningsmiljöerna som med-
verkande kommuner ska samverka nära med varandra så att erfarenhets- och 
kunskapsutbyte kan ske under projektens gång.

Under 2010 genomfördes en inledande så kallad portalstudie besående av 
intervjuer med ledande politiker och tjänstemän från samtliga medverkande 
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kommuner. Syftet var att med hjälp av detta få bilder dels av vilka besvärliga 
situationer som kommunrepresentanterna har upplevt, dels av förutsättningar 
för att hantera de besvärliga situationerna.

Utifrån portalstudien och en konferens i Linköping i november bestämdes 
att temastudier skulle göras inom följande åtta områden under 2011 och 2012: 

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

Från CKS sida medverkar Leif Jonsson och Johan Wänström. Leif är ansvarig 
för temat Samarbete mellan politiker och tjänstemän i vardag och förändring. 
Johan ansvarar för temat Demokrati och politisk handlingskraft. 

Under 2012 publicerades sammanlagt åtta rapporter, vilket är lika många 
som publicerades under 2011. En stor konferens där forskare och kommunföre-
trädare diskuterade forskningsresultaten arrangerades i Lund i oktober 2012. 
Rapporterna kan laddas ner på det nationella kommunforskningsprogrammet 
hemsida <www.natkom.se>. 

Kommunala ledningssystem och politik
Projektledare: Leif Jonsson

I många kommuner införs så kallade ledningssystem som ska medverka till 
att kommuner får till stånd kommungemensamma planerings- och budgete-
ringsprocesser. Studier har visat att det finns risk för att införande av effekti-
vitetssträvande ledningssystem kan medföra att ledning av kommuner präglas 
av administrativt tänkande och att utrymmet för politik begränsas. I Motala 
försöker man med hjälp av systemet LedMot också få bättre genomslag för lo-
kal politik. I den aktuella studien studeras mötet mellan politik och lednings-
system med hjälp av det som görs i Motala. Två frågor är speciellt intressanta: 
Hur kommer politik in i ledningssystem och omsätts i handling? Hur hand-
skas politiker med ledningssystem? 

Projektet studerar de nämnda frågorna vid flera tillfällen under innevaran-
de mandatperiod, det vill säga från 2011 till och med 2014. Under våren 2011 
studerades hur ledningssystemet började tas i bruk samt hur det användes för 
att ta fram verksamhetsplaner för 2011 respektive det lokala utvecklingspro-
grammet (LUP) som kallas Motala 2020. 

I den andra undersökningen som gjordes våren 2012 uppmärksammades 
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hur styrning fungerar i det aktuella fallet såsom detta syns i den måluppfölj-
ning som redovisas i delårsrapporten, i mål- och resursplaner för 2012 samt 
i arbetet med planeringsförutsättningar för 2013. Undersökningen innefat-
tade analys av dokument och samtal med cirka tjugo personer, represente-
rande de politiska partierna, nämnderna och förvaltningarna i kommunen. 
Undersökningen avrapporteras till kommunledningen och kommer att utgöra 
ett underlag för projektets slutrapport.

Kommunledningsrum
Projektledare: Mats Brusman och Leif Jonsson

De rumsliga förutsättningarna för kommunledning och framför allt för sam-
arbete mellan politisk och tjänstemannamässig ledning av kommuner är både 
viktiga och intressanta, vilket detta projekt uppmärksammar.

Vad betyder den rumsliga organisationen för kommunledningsarbetet? 
Vilken betydelse har kommunhusens placering och utformning? Var och 
hur möts politik och förvaltning? Under våren 2012 har CKS fjorton med-
lemskommuner besökts och kommunledningens rumsligheter – byggnader, 
sammanträdesrum, korridorer, cafeterior etc. – har diskuterats med kommun-
representanter, dokumenterats och reflekterats i text och bild. Projektet ska 
resultera i en bok under 2013.

Kommunstruktur och kommunal självstyrelse
Projektledare: Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen

När den politiska basorganisationen ska utformas, står presumtiva grundlags-
konstruktörer inför två fundamentala beslut: (a) hur stora och hur många ska 
landets kommuner vara, samt (b) hur stor autonomi ska kommunerna tillåtas 
ha visavi centralmakten? Under den svenska historiens lopp har de beslutande 
politiska eliterna mer eller mindre ständigt fattat beslutet att gå mot få och 
stora kommuner, och där omfattningen av den kommunala självstyrelsen alltid 
varit beroende av centralmaktens välvilja.

Detta är idépolitiskt ingalunda det enda tänkbara sättet att organisera 
kommunnivån på, och faktum är att det finns goda skäl att tro att sättet som 
man väljer att institutionalisera den politiska basorganisationen har långtgå-
ende politiska konsekvenser, där vissa värden gynnas på bekostnad av andra. 
Detta forskningsprojekt har bland annat till avsikt att utreda vilka värden olika 
sätt att idémässigt organisera kommunnivån gynnar, samt undersöka hur man 
kan förklara att vissa politiska system valt en viss typ av lösningar.



19

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

Det svenska partisystemet var länge en renodlad läroboksillustration över hur 
stabilt ett partisystem verkligen kan vara, då i princip samma fem partier full-
ständigt dominerade svenskt politiskt liv. Under de gångna decennierna har 
antalet nya partier ökat sin närvaro kraftigt, i synnerhet i de kommunala full-
mäktigeförsamlingarna. Även i landstinget har nya aktörer tagit plats, och i 
Europaparlamentsvalen har såväl Junilistan som Piratpartiet skördat relativt 
stora framgångar.

I 2010 års val såg vi också för första gången hur ett parti vars huvud-
sakliga försäljningsargument gentemot väljarmarknaden var kraftig kritik 
mot existerande invandrings- och integrationspolitik, tog plats i riksdagen: 
Sverigedemokraterna. På ett allmänt plan uppehåller sig forskningsprojektet 
vid ett par centrala frågeställningar i anslutning till nya partiers framgångar: 
Varför bildas de? Varför lyckas de attrahera väljare, och vilka väljare attraheras 
av dem? Vad skiljer representanter för dessa nya partier från de etablerade? Vad 
kan deras insteg i valda församlingar få för typer av implikationer, såväl för den 
administrativa effektiviteten som för demokratin mer långsiktigt?

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson

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

Den underliggande idén med föreliggande forskningsprojekt är att utveck-
la kunskapen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verk-
samhet i kommunerna, dels genom att undersöka drivkrafterna bakom enga-
gemang och icke-engagemang inom partierna, dels hur beslutsfattande, dele-
gation och interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpolitiken. Mot 
bakgrund av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet till att kunna 
bidra till att diagnosticera den representativa demokratins hälsotillstånd. 
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Forskningsprojekt – med annan finansiering

Föräldrastöd i mångkulturella möten
Under våren 2009 lanserade regeringen en nationell satsning på föräldrastöd. 
Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor 
under två år till kommuner och högskolor/universitet som i samverkan ansök-
te om stöd att utveckla samt beforska generellt riktade föräldrastödsinsatser. 

Linköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet arbetade 
fram en ansökan där Tema Barn är den huvudsakliga forskningsmiljön och 
som i samverkan med CKS bistår med kunskaps-, process- och forskningsstöd 
till det nätverk för föräldrastöd som bildar stommen i projektet. Som samar-
betspartners i projektet fanns flera östgötakommuner, landstinget samt ideella 
organisationer. 

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

Parenting Young Children – PYC
PYC är ett föräldrautbildningsprogram som utarbetats vid Parenting Research 
Centre (PRC) i Melbourne, Australien. Det utvecklades under 2004-2008 och 
är i första hand utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar och som har yngre barn (ej fyllda 7 år). Utbildningen kan även an-
vändas för andra föräldrar som har svårigheter med omvårdnad och samspel. 
Programmet är avsett att användas i hemmet eller i hemliknande miljöer. 

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

Under 2011 genomfördes informationsseminarier och workshops 
och 2012 klev fyra av CKS medlemskommuner på projektet: Norrköping, 
Linköping, Motala och Vimmerby. I dessa kommuner har yrkesverksamma 
utbildats i programmet och arbetar nu med föräldrar enligt modellen samt 
deltar i forskning för att evidensbasera programmet för svenska förhållanden. 
Projektet i östgötaregionen genomförs i samverkan med FoU-miljöerna och 
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Läns-SLAKO (politiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget i 
Östergötland).

Projektet finansierades under 2012 med pengar från SKL till satsning-
en på den sociala barn- och ungdomsvården. Medel har inför 2013 sökts 
hos Allmänna Arvsfonden inom ramen för det nationella projektet. Marie 
Gustavsson, CKS, fungerar som regional kontaktperson tills vidare.

Forskningsprojekt – som avslutades under 2012

Folkhälsa, välfärd och delaktighet i lokalsamhället 
Projektmedarbetare: Tomas Faresjö och Hans Nilsson, knutna till Institutionen för 
Medicin och Hälsa (IMH) samt Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur (ISAK).

Forskargruppen fokuserar på samhällsrelevanta frågeställningar om människors 
hälsa och välfärd i tvillingstäderna Linköping och Norrköping. Den grundläg-
gande generella frågeställningen gäller vad som händer med folkhälsan i stä-
derna på vägen in i det postindustriella samhället. Utifrån detta ställs ett antal 
frågor: Finns det skillnader som har sina rötter i socialhistorien och som lever 
vidare och påverkar folkhälsan även idag och i framtiden? Hur yttrar sig dagens 
moderna stressade liv när det gäller ohälsa för befolkningen i de båda städerna? 
Vilken betydelse har egentligen den sociala miljön för folkhälsan? Kan man 
identifiera friskfaktorer, det vill säga förhållanden som gynnar folkhälsan? Hur 
ser sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt/tillbakagång ut? Hur kan 
man skapa en god och mer jämlik folkhälsoutveckling i tvillingstäderna och 
regionen? 

Att ekonomisk utveckling påverkar människors hälsa har länge varit känt. 
I en lågkonjunktur ökar folkhälsoskillnaderna och hårdast drabbas de indi-
vider som har svårt att påverka sina livsbetingelser. Det sociala arvet är en 
annan faktor forskargruppen intresserar sig för. Vi ärver inte bara ekonomiska 
resurser utan även beteenden och livsstil från våra föräldrar. Vårt genetiska arv 
får vi förstås från våra föräldrar, men kan barns ohälsa återspegla farföräldrars 
utsatthet bakåt i tiden? I den forskningsinriktning som kallas epigenetik stu-
deras om budskap kan skickas över generationerna via generna. En fråga som 
forskargruppen arbetar med är om utsatthet hos en generation kan leda till 
ohälsa hos barnen i kommande generationer? 

Forskargruppen har under de senaste åren fått betydande anslag från 
Riksbankens Jubileumsfond, och senast från det Kanadensiska forskningsrå-
det, bland annat för att genom kohortstudier undersöka hur barnen i tvil-
lingstäderna påverkats av de ekonomiska och strukturella förändringar som 
skett under 1900-talet. 
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Under 2012 publicerades skriften Stor skillnad – om ojämlik hälsa i 
Linköping och Norrköping i CKS rapportserie (Rapport 2012:3). Skriften re-
dovisar forskningsläget såsom det förelåg 2012. Forskarstuderande Björn Grip 
lade under 2012 fram en licentiatuppsats med material från Norrköping och 
Linköping som analyserar skillnader i hjärthälsa mellan städerna. Härefter har 
studier av ohälsans fördelning påbörjats i kommunerna ned på lokal nivå.

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

Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet 
och robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker i Öster-
götland. Utifrån en tidigare kartläggning (Rapport 2009:4) har forskningen 
ägnats åt genomförandet av två fördjupade studier. 

Den första (2010–2011) fokuserar på kommunpolitikernas roll, ansvar 
och handlingsutrymme samt intressekonflikter och prioriteringar i arbetet 
med risker, sårbarhet och anpassning i ett framtida klimat. Intervjuer har ge-
nomförts med ledande kommunpolitiker i majoritet och opposition i fyra öst-
götakommuner, samt för jämförelse två kommuner kring Göta Älv. Resultat 
rapporteras i artikeln ”There is nothing political in it: barriers to and triggers 
of political momentum for local climate adaptation”. 

Den andra (2011–2012) fokuserar på processer, överväganden och plane-
ringsutmaningar inom vattennära fysisk planering på strategisk och detaljpla-
nenivå. Intervjuer och fokusgrupper har genomförts med planerare och politi-
ker i stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun. Resultat rapporteras i 
artikeln ”Intra sectoral silos and challenging plan interplay. Planners and poli-
ticians negotiating climate adaptation in waterfront spatial planning”. 

Artiklarna sänds för publicering i vetenskapliga tidskrifter under våren 
2013. Huvudpoängerna i fördjupningsstudierna kommer under 2013 att 
sammanfattas i CKS-rapporten Klimatanpassning i lokal politik och planering. 
Exempel från Östergötland (Storbjörk, S. och Hjerpe M.).

Projektet avslutades formellt den 31 december 2012. Ytterligare publika-
tioner och resultat redovisas i projektets formella slutrapportering.
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KulTexTurism – nätverk för lokal utveckling
Projektmedarbetare: Johanna Nählinder, Kajsa Ellegård, Ulla-Karin Hellsten, Maria 
Silfverhielm, Elin Wihlborg. 
Forskarna är knutna till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Insti-
tutionen för kultur och kommunikation samt tema Teknik och social förändring. 

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

Under 2012 har projektet arbetat med deltagare i nätverket samt varit i 
kontakt med representanter för de berörda kommunerna. Projektet har vidare 
bedrivit en rad aktiviteter för nätverket. Stort fokus har lagts vid att ge nät-
verket förutsättningar för att bli långsiktigt hållbart och så småningom kunna 
drivas utan projektets stöd. 

Viktiga aktiviteter under projektets tredje år har varit att ytterligare stödja 
nätverket att arbeta tillsammans. Detta har resulterat i en rad samarbeten mel-
lan projektmedlemmarna under 2012, viktigast är kanske den nätverksgemen-
samma utställningen på Löfstad slott, Stil skvaller och gamla filmstjärnor, som 
visades 2 juni till 2 september. Projektet arrangerade även en halv temadag för 
projektets intressenter.

Projektet har även under 2012 skrivit en antologi, Att följa trådar – textila 
företagare i samverkan, som är under utgivning i CKS rapportserie. Samtliga 
deltagare i projektet har utifrån sin kompetens och forskningsbakgrund skrivit 
bidrag i antologin som sammanfattar den forskning som bedrivits i projektet. 
Parallellt har projektet fortsatt arbetet med att finna metoder för samarbete 
mellan kommun och näringsidkare som på sikt kan skapa förutsättningar för 
framtida samarbete och företagande inom sektorn.

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

Hur ser situationen ut för familjer där barn och ungdomar behöver stöd av 
sociala myndigheter? Vilka levnadsvillkor lever de under och vilka erfarenhe-
ter har familjerna av det stöd de får av socialtjänsten? Detta är frågor som 
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ett omfattande projekt i flera kommuner i Östergötland önskar få besvarade. 
Projektet startade 2010 och genomförs i samarbete med FoU centrum för vård, 
omsorg och socialt arbete, CKS och forskare från Nordlandsforskning i Norge.

I oktober 2012 deltog projektet med abstract och muntlig presentation vid 
den nationella konferensen Våra verktyg, Norrköping. 

Under september 2012 färdigställdes rapporten och publicerades under hös-
ten i CKS rapportserie: Hellberg K. & Kjellberg A. (2012) Övergångsprocessen 
från skola till vidare studier och arbete. Intervjuer med unga vuxna med ADHD 
och Aspergers syndrom. (Rapport 2012:4). 

Därmed är projektet avslutat. 
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Seminarie- och konferensverksamhet
Under året har CKS anordnat seminarier i egen regi eller i samverkan med 
andra organisationer. Seminarier och konferenser där medarbetare vid CKS 
medverkat externt redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen.

Kommundag
2012 års kommundag arrangerades i Norrköping den 15 november i samarbe-
te mellan CKS och Norrköpings kommun med titeln Arbetsmarknaden & ar-
betslösheten – Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden.

Inledningstalare var Sandro Scocco, ekonom och debattör. Han diskute-
rade på temat Hur har arbetsmarknaden i Sverige, Europa och världen utveck-
lats under de senaste åren, och hur påverkar dessa förändringar kommunernas 
förutsättningar att bedriva arbetsmarknadspolitik?. Presentationen var mycket 
uppskattad och påföljande frågor och diskussioner var tankeväckande. 

Under eftermiddagens workshop diskuterades frågor om arbetsmarknad 
utifrån ett antal olika perspektiv; Katarina Thorén från Stockholms universitet 
talade kring temat ”Kommunal arbetsmarknadspolitik – vad säger forskningen 
och hur ska det tolkas i praktiken?” På temat ”Samverkan mellan universitet 
och kommun för ökad sysselsättning. Vad görs och vad kan göras bättre?” 
diskuterade Per Grundtman och Teresa Carvalho från Norrköpings kom-
mun samt Mattias Severin från Linköpings universitet. Ur ett regionalt per-
spektiv avhandlades ”Regionala strategier för sysselsättning och tillväxt” med 
Joakim Kärnborg, Östsam. Detta seminarium hade slagits samman med temat 
”Arbetsmarknadens ekonomiska geografi – förutsättningar och utmaningar 
för lokal politik” med Brita Hermelin, CKS.

Omkring sjuttiofem personer från Östergötland och Småland mötte upp 
och deltog i kommundagen. Moderator under förmiddagens gemensamma 
aktivitet var Josefina Syssner. Kerstin Johansson hade ett huvudansvar för 
kommundagens programinnehåll och genomförande. Ett tiotal medarbetare 
och styrelseledamöter på CKS var också med och arrangerade kommundagen 
tillsammans med Monica Hjern från Norrköpings kommun.

CKS torsdagsseminarier
CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas po-
litiker och tjänstemän, forskare, studenter och andra intresserade. Under 2012 
har sex så kallade torsdagsseminarier genomförts. 
12 jan  Hur undanröjer vi hinder för en hållbar stadsutveckling? – reflektio-

ner över stadsutveckling och förslag till strategier. Carl Johan Engström, 
Kungliga Tekniska högskolan.
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9 feb Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Åsa Bråmå, 
CKS, Linköpings universitet.

15 mars  Äldre i fokus – från vardag och livsvillkor till samhällsrelevant forskning. 
Anna Elmqvist, Linköpings universitet.

24 maj  Det finns ingen politik i klimatanpassning. Mattias Hjerpe och Sofie 
Storbjörk, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings univer-
sitet.

20 sept  Strategiskt kvalitetsarbete i skolan. Christer Blomkvist, Analys- och in-
spektionsenheten, utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

8 nov  Föräldrastöd i mångkulturella möten. Karin Osvaldsson, Disa 
Bergnéhr, Tema Barn, Linköpings universitet. 

LiU:s Äldreforskningsdag
Linköpings universitet och Centrum för kommunstrategiska studier inbjöd 
den 29 mars kommunala tjänstemän, politiker, forskare och andra intresserade 
av äldreområdet till en dag kring Linköpings universitets äldreforskning.

Syftet med dagen var att ge en översikt av den äldreforskning som bedrivs 
vid Linköpings universitet, men även att öppna upp för dialog och kontakt-
skapande. En förhoppning var att stimulera till samverkan och gemensamma 
forsknings- och utvecklingsarbeten. 

Bakgrunden till dagen var en kartläggning av LiU:s äldreforskning som 
Anna Elmqvist sammanställde på CKS uppdrag. Rapporten Äldreforskning 
vid Linköpings universitet – en sammanställning av kunskapsläget (Rapport 
2011:2) delades också ut i samband med konferensen. Under dagen presente-
rade ett urval av LiU:s äldreforskare sina arbeten. Docent Jan-Erik Hagberg var 
moderator och höll samman dagen. Presentationer i plenum:

 – Äldres bostadsval på den svenska bostadsmarknaden, Marianne Abramsson, 
NISAL, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 

 – Forskning om demenssjukdomar, kommunikation och vardagsliv, Lars-
Christer Hydén, CEDER/Centrum för demensforskning, Institutionen 
för medicin och hälsa.

 – Värdighet i vården av äldre, Lennart Nordenfeldt, Avdelningen för hälsa 
och samhälle, Institutionen för medicin och hälsa.

 – Etik i IKT-stödd hemsjukvård, Göran Collste, Centrum för tillämpad etik, 
Institutionen för kultur och kommunikation.

 – Förskrivning av sömnmedel och lugnande medel inom kommunalt boende, 
Margareta Reis, Avdelningen för läkemedelsforskning, Institutionen för 
Medicin och hälsa.

 – Bilden av äldre: multisjuka eller sjukt friska? Återkoppling från ELSA-85, en 
populationsstudie, Jan Marcusson, Avdelningen för geriatrik, Institutionen 
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för klinisk och experimentell medicin.
 – Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund, Anna 
Olaison, Avdelning Socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärds-
studier.

 – Chefer i en äldreomsorg i förändring, Elisabeth Sundin, HELIX VINN 
Excellence centre.

Dagen avslutades med att deltagarna ficka välja mellan fyra workshops inrik-
tade på olika aktuella äldrefrågor: 

 – Äldres mobilitet och trafiksäkerhet. Medverkande forskare: Lena Levin, Satu 
Heikkinen, Björn Peters, Jessica Berg; Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI) och NISAL.

 – Medicinsk teknik för individualiserad vård. Medverkande forskare: Per Ask; 
Avdelningen för Fysiologisk mätteknik, Institutionen för medicinsk tek-
nik (IMT).

 – Äldre som brukare och aktörer i civilsamhället. Medverkande forskare: Eva 
Jeppson Grassman, NISAL och Maria Wolmesjö, Avdelning Socialt ar-
bete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

 – Omsorg i äldres boende – boendets roll för äldres omsorgsbehov. Med verk-
ande forskare: Marianne Abramsson och Catharina Nord, NISAL, Insti-
tutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Dagen var ett mycket uppskattat arrangemang av de mer än hundra deltagarna. 

Övrig seminarieverksamhet

Världen börjar här!
Många av CKS medlemskommuner deltar på olika sätt i projekt och i part-
nerskap med internationell prägel. Vissa ingår i interkommunala partnerskap 
med kommuner i länder i öst och i syd. Andra har valt att bli Fair Trade City. 
Åter andra ingår i Sidas och SKL Internationals projekt Millenniekommun.

Den 2 maj arrangerades ett heldagsseminarium för de kommunala tjänste-
män och politiker som arbetar med internationella utbyten, interkommunala 
partnerskap och internationellt millenniemålsarbete. Seminariet ägde rum på 
Arbetets Museum, Norrköping och leddes av Josefina Syssner.

Kollektivtrafik som lokalt och regionalt utvecklingsverktyg
Den 16 februari arrangerades ett seminarium på VTI i Linköping kring kollek-
tivtrafikens nya utmaningar. Kollektivtrafiken framstår alltmer som ett viktigt 
verktyg för att kunna kombinera lokal och regional utveckling med långsiktiga 
miljö- och klimatmål. Samtidigt avregleras kollektivtrafiken. De nya regionala 
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kollektivtrafikmyndigheterna har en viktig roll i den förändringsprocess som 
pågår, men det är ännu osäkert hur deras arbete kommer att se ut. Seminariet 
genomfördes i samverkan mellan VTI och CKS med syfte att skapa dialog 
och erfarenhetsutbyte mellan bransch, regionala företrädare och forskare om 
kollektivtrafikens potential att bidra till kommuners och regioners utveckling.
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Uppsatstävling
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. 2011/2012 års pris gick 
till Hanna Augustsson och Sofia Siverbo för uppsatsen Tjänsteupphandling i 
offentlig verksamhet. En studie av kravspecifikationens roll. Uppsatsen är ett exa-
mensarbete i företagsekonomi inom Internationella civilekonomiprogrammet 
vid Linköpings universitet. Handledare har Lena Andersson varit.

Motiveringen lyder:

Uppsatsen bidrar till att skapa förståelse för kravspecifikatio-
nens roll i den offentliga tjänsteupphandlingen. Uppsatsen 
har en problematiserande ansats, samtidigt som den på ett 
konkret sätt behandlar och belyser en fråga som är av stor 
aktualitet och av hög relevans för offentliga organisationer. 
Frågan om offentlig upphandling har relevans också ur ett 
ekonomiskt utvecklingsperspektiv, då denna kan utvecklas så 
att den stimulerar utveckling och innovationer hos leveran-
törer.

Priset som består av 15 000 kr delades ut vid Regionförbundet Östsams full-
mäktigesammanträde den 29 november 2012 i Linköping. Uppsatsen har pu-
blicerats av CKS.
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Nätverk och samarbeten
CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskommuner och forskare 
inom hela universitetet. En form för detta är att arbeta i nätverk. CKS efter-
strävar kontinuitet i nätverksarbetet; de nätverk som CKS ingår i sträcker sig 
normalt över en flera år. Samtidigt omprövas nätverkssamarbetet regelbundet. 
Omprövningen sker i dialog med såväl styrelsen som med kommunföreträdare 
och forskare.

Nätverk

Kommunledning – nätverk för kommunstyrelseordföranden och kommunchefer
Sedan 2001 äger ett samarbete rum i nätverksliknande form mellan kommun-
styrelseordföranden från kommunerna i Östergötland och från några kommu-
ner i Småland och Södermanland samt forskare från Linköpings universitet. 
Ett liknande samarbete pågår sedan 1999 mellan kommunchefer och forskare. 
Sedan 2004 medverkar också styrelseordföranden och regiondirektören i regi-
onförbundet Östsam. 

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

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

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

Nätverken leddes 2012 av Sabrina Thelander och Gissur Erlingsson, CKS.

FAST – Forskarnätverket aktörer, samhälle och transporter 
FAST är ett flervetenskapligt forskarnätverk som omfattar studier av aktörer, 
politiska processer och vardaglig praktik som har betydelse för transporternas 
utveckling i samhället. Syftet med nätverket är att dels initiera ny samhällsve-
tenskaplig och humanistisk forskning inom transportområdet, dels utgöra ett 
forum för utbyte av forskningsidéer och spridning av forskningsresultat.
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Nätverket initierades 2005 och är förankrat vid Linköpings universitet och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Nätverket har under året 
samlat ett tjugotal forskare, både seniora och forskarstuderande. 

Mats Brusman har varit CKS kontaktperson för nätverket.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Koordinator: Marianne Sennehed Petersson

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

Nätverket har pågått sedan 1996. I och med 2012 års utgång togs beslut 
om en ny treårsperiod. 

I nätverket ingår tio kommuner samt processledare från Närsjukvården i 
västra Östergötland. Nätverksträffar äger rum varje månad och har under 2012 
innehållit ämnen som omvärldsspaning, värdegrundsarbete, medborgarunder-
sökningar, erfarenheter och forskningsresultat från Lean-inspirerat arbete med 
ständiga förbättringar, jämställdhetsintegrering, ledarskap och lärande i ut-
vecklingsarbete, att styra och utvärdera stora projekt, med mera. Vid några av 
träffarna har också deltagarna bjudit in gäster från sina respektive kommuner. 

Året har också präglats av ett projekt som ägs av Östsam och som bevil-
jades medel av socialfonden i oktober 2011. Projektets syfte är att underlätta 
generationsväxlingen genom att utbyta kompetens och erfarenheter mellan ge-
nerationer och att öka kommunernas attraktionskraft. Av nätverkets tio kom-
muner ingår åtta i projektet med drygt 600 deltagare. Projektet avslutas hösten 
2013 och forskare vid CKS och forskningscentret Helix är samarbetspartner. 
Projektgrupp är nätverket Qvalitet Öst och styrgrupp är kommunernas kom-
munchefer eller motsvarande samt CKS föreståndare och regionförbundets 
direktör.

IFO-Dialog
Under ett antal år har CKS bedrivit ett nätverksarbete tillsammans med kom-
munala chefer från IFO-verksamheter (individ och familjeomsorg).

Nätverket träffas sedan några år under benämningen IFO-Dialog. Mål för 
IFO-dialogerna är: 

 – Fördjupade kunskaper på individ- och familjeomsorgsområdet
 – Erfarenhetsutbyte 
 – Omvärldsorientering
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 – Utvecklingsfokus – lyfta fram goda exempel
 – Kritisk reflektion och diskussion 

Under 2012 har fyra träffar genomförts, De två första träffarna hade te-
mat Implementering. Vid årets andra träff föreläste Karin Alexanderson, 
Dalarnas Forskningsråd, under rubriken ”Implementering – hur svårt 
kan det vara?!”. Träffen ägnades också åt en summering och reflektion från 
2012 års Socialtjänstforum Är det dags att skrota socialtjänstlagstiftningen? 
Socialtjänsten då, nu och i framtiden. Årets tredje träff behandlade ämnet 
Gränsdragningsproblematik och samverkan när det gäller socialt arbete och 
neuropsykiatriska diagnoser. Kristina Hellberg, besökte IFO-Dialogen. Hon 
har tillsammans med Anette Kjellberg gjort en studie kring unga vuxna med 
neuropsykiatriska diagnoser och deras övergång från skola till arbetsliv eller 
högre studier (projektet finansierat av CKS, se projekt ovan). Den sista träffen 
för året behandlade det intressanta området ökad markandsanpassning och 
konkurrens inom välfärden. Stefan Wiklund från Stockholms universitet fö-
reläste och diskuterade under rubriken: ”Vad händer med Individ- och famil-
jeomsorgens välfärd med ökad grad av privatisering?” 

Under 2013 planeras för ytterligare fyra träffar. CKS svarar genom Marie 
Gustavsson för en sammankallande funktion. 

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

Sedan flera år tillbaka har dessa miljöer regelbundet träffats för erfarenhets-
utbyte och samverkan. Under de senare åren har samverkansambitionerna utö-
kats och går numera under benämningen nätverk. Som ett led i den nationella 
satsningen på implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
och relaterade områden inom hälso- och sjukvården har medel utlysts från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) för skapandet av så kallade ”regionala 
strukturer för kunskapsutveckling”. I Östergötland har nätverket tillsammans 
med Läns-SLAKO (politiskt samarbetsorgan för kommunerna och landstinget 
i Östergötland) antagit uppdraget att bygga regionala strukturer för kunskaps-
utveckling. CKS har en aktiv roll att spela i nätverket för att involvera olika 
delar av Linköping universitet i arbetet. Under 2012 har nätverket träffats re-
gelbundet. I början av maj var CKS värd för en träff inom nätverket som då 
behandlade det regionala arbetet kring Hemsjukvårdsreformen. 

CKS har även under 2012 varit representerat i den så kallade SaBe-gruppen, 
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Samverkans- och beredningsgruppen. Den bildades under 2011 för att hantera 
de medel som SKL utlyst inom ramen för de regionala stödstrukturerna. Där 
ingår representanter för fyra miljöer (FoU-centrum, PUFF, FoU-enheten inom 
närsjukvården samt CKS) och Läns-SLAKOs sekretariat. Martin Börjesson har 
under 2012 varit CKS representant i gruppen.

Arbetsmarknadsdialog 
Under 2011 och 2012 har CKS, genom John Boman vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL), drivit ett nätverk kring kommunal ar-
betsmarknadspolitik. Nätverket Arbetsmarknadsdialogen har riktat sig både 
till forskare från Linköpings universitet och representanter från kommunernas 
arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Inför 2013 togs beslutet att lägga 
ner arbetsmarknadsdialogen.

Inom relationen till nätverket har John Boman och Jenny Andersson ge-
nomfört en kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. En rapport 
från kartläggningen har under 2012 publicerats i CKS rapportserie (Rapport 
2012:1). 

Nätverk för brottsförebyggande arbete – rEgbrå 
rEgbrå – Regional samverkan för brottsprevention, är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings 
universitet. rEgbrå har funnits i sin nuvarande form sedan december 2010. 
Syftet med rEgbrå är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och 
medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna. 
Nätverket samordnas via CKS av Kerstin Johansson och har under 2012 haft 
en arbetsgrupp bestående av sex personer. Via arbetsgruppen har nätverket 
genomfört ett nätverksmöte med ett fyrtiotal deltagare. Under året har en kart-
läggning planerats och genomförts, med syfte att dels kartlägga brottspreven-
tiva projekt och verksamheter i regionen, dels få en bild av kunskapsläget i 
regionen. Kartläggningen ska ligga till grund för dialog om fortsatt verksamhet 
och organisering. Under våren 2013 färdigställer Kerstin Johansson tillsam-
mans med Lena Henricsson (anställd i Motala kommun och finansierad av 
CKS för kartläggningen) arbetet som ska publiceras i CKS rapportserie.

Nätverket Stadsbyggnadsdialogen
Nätverket Stadsbyggnadsdialogen initierades av Delegationen för hållbara 
städer, bestående av stadsbyggnadsdirektörer och planerare från Göteborg, 
Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå samt forskare från res-
pektive stads universitet eller högskola. Nätverket har under året haft ett antal 
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seminarier bland annat i Norrköping/Linköping 15–16 mars.
I och med att Delegationen för hållbara städer avslutade sitt arbete i de-

cember 2012 avslutades också nätverket. Mats Brusman från CKS har deltagit 
som en av de inbjudna forskarna i nätverket.

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit ett utvecklingsprogram för högre kommunala che-
fer. I nära samverkan med kommuncheferna i regionen omarbetades program-
met under 2010 och 2011, och en omstart gjordes i augusti 2011. Både då och 
hösten 2012 var intresset för att delta i programmet stort.

Kommunerna ger programmet sitt stöd med avsikt att stärka det kom-
munala ledarskapet i kommunerna och i regionen som helhet. Det ses som ett 
sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveck-
ling. Det övergripande syftet med programmet är alltså att stödja och utveckla 
ledarskapet i kommunerna i östgötaregionen med omnejd. Programmet ska 
bidra till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisa-
tion och samhälle. Ett mer specifikt syfte är att kommunala chefer ska utveckla 
det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärldsanalys och rollen 
som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. Den som medverkar i pro-
grammet ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och förmåga 
att samspela med omvärlden (den egna kommunens medborgare, tjänstemän 
och politiker samt det omgivande samhället). Målgruppen för programmet är 
kommunala chefer som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder 
och styrelser och högre chefer med personalansvar.

I programledningen finns Sabrina Thelander och Lennart Kågström 
vid CKS och Lena Rydin Hansson, tidigare kommundirektör i Linköping. 
Kommuncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i programmet. 
Finansiering av programmet sker huvudsakligen genom deltagaravgifter. 
Ansvarig för programmet och dess planering är Sabrina Thelander, CKS.

Utvärderingsverkstad
CKS initierade under 2011 tillsammans med Samverkanscentrum, Finspång 
en så kallad Utvärderingsverkstad. Sedan Samverkanscentrum under 2011 la-
des ner har PUFF-enheten, Norrköpings kommun, varit samarbetspartner i 
Utvärderingsverkstaden. 

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

I 2012 års utvärderingsverkstad har fem (inledningsvis sex) projekt träffats 
för att diskutera och få stöd i egna utvärderingsuppdrag. Träffarna har utgått 
från deltagarnas behov. Genom miniföreläsningar, gruppdiskussioner och er-
farenhetsutbyte har utvärderingskompetens byggts upp som stannar kvar inom 
organisationen samtidigt som utvärderingen blir gjord. Handledare under året 
har varit Marie Gustavsson, CKS, och Pia Käcker, PUFF-enheten. 

Det finns ett nationellt nätverk för utvärderingsverkstäder. Inom ramen 
för det har Handbok för utvärderingsverkstäder framtagits. Redaktörer är Bengt 
G. Eriksson och Per-Åke Karlsson. Handboken publicerades i december 2012. 
Både Pia Käcker och Marie Gustavsson medverkar. 

Övriga samarbeten
En central del av CKS arbete är att samarbeta med andra delar av Linköpings 
universitet och med andra universitet och högskolor. Vi har på olika sätt sam-
arbetat med Institutionen för Tema, Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Institutionen för eko-
nomisk och industriell utveckling och Institutionen för medicin och hälsa. 
CKS är också medlem i FoU Välfärd, en intresseorganisation för FoU-miljöer 
inom välfärdsområdet. 

Samverkan med övriga externa organisationer framgår av avsnitten projekt 
och nätverk ovan.
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Uppdrag, konferensmedverkan med mera

Uppdrag
Anställda och personer knutna till CKS bidrar genom medverkan i skilda sam-
manhang till vidare kontakter inom och utom universitetet. För CKS verksam-
het är därför uppdrag av olika slag av stor vikt.

Brita Hermelin
(från 1 augusti 2012)

Sakkunnig
Ledamot i kommitté för bedömning av sökande till forskarutbildning vid 

Universitetet i Oslo. 
Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling vid Universitetet i Bergen. 
Refereeuppdrag för artikelmanus till European Urban and Regional Studies 

och till Culture Unbound.
Handledare för doktorander vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 

universitet.
Ledamot i styrelser
Ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG, 

<www.ssag.se>).
Ledamot i styrelsen för European Association for Research on Services 

(RESER, <www.reser.net>).
Ledamot i Stads- och kommunhistoriska nämnden, Stockholms universitet 

(<www2.historia.su.se/urbanhistory/>).
Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om regional utveckling, 

Karlstads universitet (CERUT,<www.kau.se/cerut>).

Marie Gustavsson 
Under vårterminen 2012 ledamot i programrådet för socionomprogrammet 

vid Linköpings universitet.
Ordförande i FORSA Östergötland samt ledamot och vice ordförande i 

Riksförbundet FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete). 
Ingår i gruppen kring Lyskraft (samverkan mellan Linköpings universitet och 

Norrköpings kommun), sakområde vård, omsorg och socialtjänst. 
Undervisar på grundutbildningen vid socionomprogrammet samt Samhälls- 

och kulturanalys (SKA).

Josefina Syssner
Filosofiska fakultetens styrelse, suppleant.
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Global Utmanings forskningsråd för Hållbara Städer, ledamot.
Programråd för kandidatprogrammet Turismens Natur & Kultur, ledamot.
Rektors strategiska råd för samverkan, Linköpings universitet.
Styrgruppen för projektet Kompetensväxeln. 
Ledningsgruppen för Lyskraft (samarbetsavtalet mellan Norrköpings kom-

mun och Linköpings universitet).

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

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

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

tering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situatio-
ner.

Undervisat i Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap samt 
Kultur, samhälle, mediegestaltning, Linköpings universitet.

Mats Brusman
Undervisat i grundutbildningen, Samhälls- och kulturanalys, 

Turismprogrammet samt Lärarutbildningen, Linköpings universitet.
Deltagit i referensgrupp för Ann-Charlotte Gilboa Runnviks doktorandpro-

jekt vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet.
Samverkan med Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings stadsbyggnads-

kontor i samband med utställningen Kris&Vision och stadsvandringsse-
rien Barfotauniversitetet.

Deltagit i arbetsgrupper (omvärldsgrupp och utvecklingsgrupp) för grund-
utbildningsprogrammen SKA/SVS, Institutionen för Samhälls- och 
Välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet.

Medverkat i projektet Utveckling av rationella arbets- och kontaktformer 
inom LiU som flercampusuniversitet (RAK), Linköpings universitet.

Medverkan vid konferenser, föredrag med mera

Brita Hermelin
17 aug Deltar vid avslutande möte för projektet KulTexturism (som haft fi-

nansiellt stöd av CKS), Löfstad slott. 
27–30 aug 32nd International Geographical Congress, Köln, Tyskland. Orga ni-

se rar i samarbete med Grete Rusten, Universitetet Bergen, en paper-
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session om hållbar utveckling. Presenterar ett paper om hållbar ut-
veckling.

19–22 sep RESER conference: Services and economic development: local and glo-
bal challenges, Bukarest, Rumänien. Presenterar ett paper om globali-
sering av IT-tjänster och är inledare för paneldiskussion.

27 sep Presentation av egen forskning vid forskargruppen TESV, tema 
Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

1 okt Seminarium vid introduktionskurs för doktorander, tema Q, 
Linköpings universitet.

24 okt Presentation av egen forskning vid tema Q, Linköpings universitet.
5 nov  Moderator vid samverkansdagen (Linköpings kommun och 

Linköpings universitet) Kultur och Entreprenörskap.
15 nov  Inledare för seminarium ”Arbetsmarknadens ekonomiska geografi” 

vid CKS kommundag Arbetsmarknaden & arbetslösheten. Om globala 
utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden, Norrköping.

21 nov Presentation av CKS vid möte på Helix, Linköpings universitet. 
22 nov Deltar vid ägaröverläggning CKS samt vid Kommunstyrelsenät-

verket, Finspång kommun.
6 dec Delar ut CKS uppsatspris vid Östsams fullmäktigesammanträde, 

Lin köping.

Gissur Ó Erlingsson
11–15 apr Midwestern Political Science Association Annual Conference, Chicago. 

Presenterade uppsatsen: “Social Conflict and Large-Scale Municipal 
Reforms: The Case of Swedish Amalgamations, 1952–1974”. Agera-
de huvudopponent i en arbetsgrupp om politiskt deltagande.

30 maj  ”Engagemang och avhopp i svensk kommunpolitik”, föreläsning för 
Åtvidabergs kommunfullmäktige.

28 juni  ”Vad kan pragmatiskt beslutsfattande innebära i en kommunal kon-
text”, introducerade ämnet för kommunchefer och kommunstyrelse-
ordförande i Östergötland, i Aneby.

21 aug  ”Vad krävs i praktiken för att bli docent”, föreläsning för Filosofiska 
fakultetens anställningsnämnd, Linköpings universitet.

29 aug  ”Spelregler för ökat ansvarsutkrävande, stärkt demokrati och bättre 
effektivitet”, föreläsning för jurister m.fl. på SKL, på seminariet En 
kommunallag i tiden?, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm.

11 sep  ”Centrala frågor för kommunforskningen”, föreläsning för Demo-
krati nätverket (KF:s och LF:s kommunpresidier i Östergöt land), 
Lands tingshuset, Linköping.

5–7 sep  European Group of Public Administration, Bergen. Presenterade upp-
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satsen: “Not so fair after all? On the effect of perceptions of proce-
dural fairness on legitimacy in the Nordic welfare states”.

21 sep  ”Varför prata om korruption i ett land som är bland de bästa i klas-
sen?”, föreläsning för lekmannarevisorer, yrkesrevisorer och kom-
munfullmäktiges presidier i Östergötland (Östrev), Linköping.

28 sep  ”Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige”, föreläsning 
för kommunala yrkesrevisorer, Skyrevs årsstämma, Bonnierhuset, 
Stockholm.

16 nov  ”Politikers villkor, förtida avhopp och kommunal demokrati”, pre-
sentation för Norrköpings kommunfullmäktiges presidium, samt 
kommentarer på en undersökning presidiet själva gjort av arbetskli-
mat och arbetsformer i KF.

23 nov  ”Korruption och andra former av förtroendemissbruk: Riskzoner vid 
högre lärosäten?”, föreläsning för Linköpings universitets prefektråd.

Marie Gustavsson
21 mars  Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst! Regional konferens, 

Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Louis de Geer, 
Norrköping.

30 maj–1 juni Att följa upp barn i samhällsvård – på vilket sätt kan FoU-enhet-
erna stötta socialtjänsten? FoU-seminarium arrangerat av Allmänna 
Barn huset, Sätra Bruk. 

8–12 juli  Social Work and Social Development – Action and Impact. Internationell 
konferens, Stockholm. 

Leif Jonsson
15 nov Seminarium om Ungdomspolitik och kommunerna. Ungdoms styr-

el sen.

Josefina Syssner
2 maj  ”Världen börjar här!” Seminarium om östgötakommunernas engage-

mang i internationella utvecklingsfrågor, Norrköping.
10 maj ”Regionbyggandets dimensioner.” Föreläsning på temadag om regio-

nalt samhällsbyggande, Karlstad universitet.
9 okt ”Visionsdriven styrning.” Föreläsning på KTHs och GRs fortbild-

ningskurs Kvalificerad processledarutbildning, Varberg.
15 nov  Moderator vid CKS kommundag Arbetsmarknaden & arbetslöshe-

ten. Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden, 
Norrköping.

22 nov Deltar vid ägaröverläggning CKS samt vid Kommunstyrelsenätverket, 
Finspång kommun.
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Sabrina Thelander
7 nov  Att tydliggöra uppdragen och skapa ett bättre samspel – ledande politiker 

och tjänstemän, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm.
15–16 nov Det offentliga ledarskapets utmaningar – att hantera många olika 

värden och lojaliteter?, Karlstad universitet.
29 nov  Föredrag för kommuncheferna i kommuncheferna i Örebro län om 

CKS forskning om och utveckling av det kommunala ledarskapet.

Johan Wänström
6 mar ”Medborgardialog, samrådsmöten och demokrati.” Presentation un-

der kvalificerad processledarutbildning, KTH, Lidingö. 
11 okt ”Medborgarprotester i val och dialog.” Programkonferens Forsknings-

program för studier av framgångsrik förändring och hantering av föränd-
rade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer, Lund. 

18 okt ”Det nationella kommunforskningsprogrammet – innehåll och re-
sultat.” Johan Wänström och Roland Almqvist. SKL konferens om 
kommuner och kommunal forskning, Stockholm.

Mats Brusman
12 jan ”Den sorterade staden.” Föredrag Miljöpartiet Norrköping.
23 jan ”Kultur i samhällsplaneringen.” Föredrag SKL Konferens Kultur sam-

verkansmodellen, Arbetets museum, Norrköping.
15 mar ”Det offentliga rummet som arena för dialog.” Föredrag Stadsbygg-

nadsdialogen (Delegationen för hållbara städer), Renströmmen, 
Norr köping.

16 apr ”Kvar i farstun? Ute och inne i stadens offentliga rum.” Föredrag 
Inspirationsföreläsning vid Medborgardialog LinköpingsBo2016 – 
Stadsmiljö som inbjuder till möten, Linköping konsert & kongress.

20 apr ”Platsens betydelse i staden och samhällsplaneringen – exemplet 
Skvallertorget”. Föredrag, Nordiskt nätverksmöte om samhällsarbete, 
Campus Norrköping.

27 maj ”Sinnenas stad / Tankens stad.” Stadsvandring, Norrköpings Stads-
museum inom ramen för Barfotauniversitetet, Norrköping.

29 sep ”Fast/Slow – Kampen om stadens tid och rum.”. Föredrag Kampus 
Kultur, Kulturnatten, Norrköping.

7 okt ”Vad händer i Hageby?”, Stadsvandring, Norrköpings Stadsmuseum 
inom ramen för Barfotauniversitetet, Norrköping.

9 okt Stadsvandring i Norrköpings Industrilandskap. Tellingprojektet, 
Studiefrämjandet, Linköping.

12 okt Deltagit i rundabordssamtal med Nätverket Stadsbyggnadsdialogen. 
Delegationen för Hållbara Städer. Miljödepartementet, Stockholm.
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23 okt ”Staden som livsrum”. Föredrag för näringsliv och offentliga aktörer i 
Katrineholm. Katrineholms Samhällsbyggnadskontor och Linköpings 
universitets Innovationskontor. Hotell Statt, Katrineholm.

16 nov Inledning vid seminarium ”Kulturpolitik för politiker – på väg mot 
ett nytt regionalt kulturpolitiskt program”, Östsam, Linköping.

4 dec  ”Vems är stan egentligen?” Föredrag, Pecha Kucha Night, La Uva, 
Norrköping.

Martin Börjesson
30–31 maj ”When research and development comes together – experienc-

es from working with the frequent service user model” vid 2nd 
International Conference on Practice Research i Helsingfors.

29–30 aug Plenarföreläsare vid FoU Välfärds årliga konferens i Stockholm.
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Ekonomi 

Bokslutskommentarer
CKS ekonomi är i grunden stabil. Under 2011 togs ett nytt samverkansavtal 
fram, som trädde i kraft den 1 januari 2012. Samverkansavtalet konsoliderar 
CKS ekonomi för de närmaste åren och innebär att medlemskommunerna 
från 2012 och framåt erlägger drygt 7 mnkr årligen. Drygt 1,5 miljoner kronor 
av dessa har periodiserats för kommande forskningsprojekt, vilket kan utläsas 
i balansräkningen. Universitetet bidrar med cirka 3 mnkr årligen. I enlighet 
med överenskommelsen i samverkansavtalet lämnar universitetet ett extra ut-
vecklingsbidrag om 1 miljon kronor under 2012. Till detta ska läggas intäkter 
från de åtaganden i övrigt som CKS tar på sig. 

Årets positiva resultat kan till största delen förklaras av att professuren till-
sattes efter halvårsskiftet. Därutöver har några forskningsprojekt dragit ut på 
tiden och ännu inte fått sin slutbetalning från CKS. Dessa projekt kommer att 
generera kostnader under 2013.

Resultat- och balansräkning 2012

INTÄKTER  
Anslag universitet 4 609 931,00
Bidrag kommuner 5 772 404,00
CKS utdelade projekt -465 000,00
Anmälningsavgifter 78 028,00
Nätverk KS-ordföranden 174 513,00
Nätverk Kommunchefer 316 980,00
Nat kommunforskning 574 000,00
Per. Nat. kommunforskning -1 038 941,00
Ledarskap i kommuner 1 031 729,00
VR – Åsa Bråmås forskning 64 442,00
Kvalitetssamord nätverk 275 000,00
SUMMA INTÄKTER 11 393 086,00
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KOSTNADER  
Personal  
Löner 3 613 033,00
Förändring semesterlöneskuld 87 773,00
Kostnadsersättningar (skattepliktiga) 
Traktamente, bilersättning 32 432,00
Sociala avgifter 1 932 556,00
Personalutbildning 
Övriga personalkostnader 56 442,00
Summa personal 5 722 236,00
Lokalkostnader  
Fasta lokaler 517 945,00
Summa lokalkostnader 517 945,00
Driftskostnader  
Reskostnader 348 167,00
Korttidsinventarier 17 955,00
Tryckning 191 108,00
Övriga varor 21 793,00
Forsknings- och utbildningstjänster 370 890,00
IT, och övrig data 144 058,00
Konsulttjänster 258 761,00
Övriga driftkostnader 267 995,00
Finansiella kostnader 108,00
LiU- och institutionsavgifter 2 532 600,00
Summa driftskostnader 4 153 435,00
SUMMA KOSTNADER 10 393 616,00
ÅRETS RESULTAT 999 470,00
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Balanserad kap. förändring 1 485 130,00
Oförbrukade bidrag 3 088 941,00
Lev. skulder 308 763,00
Årets resultat 999 470,00
S:a Eget kapital och skulder 5 882 304,00



44



45

Publikationer 2012

Publikationer i serien Rapport 
2012:1 En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Öster göt land. 
 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: Inter vjuer 

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

CKS Nyhetsbrev
CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bland annat 
skickats till samtliga ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstings-
fullmäktige samt samtliga institutioner inom Linköpings universitet. Universi-
tetsförvaltningens kommunikationsavdelning har medverkat med artiklar och 
redigeringsarbete. Upplagan är cirka 1 900 exemplar.

Övriga publikationer
Andersson, Ida och Brita Hermelin (2012) ”Hur hållbar utveckling blev en 

fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt.” i Lennart 
Tonell (red.) Hållbar utveckling. Samhällsplanering, lokala villkor och glo-
bala beroenden. YMER 2012.

Andersson, Staffan och Gissur Ó Erlingsson (2012) “New Public Manage-
ment and Danger Zones for Corruption” i Dirk Tänzler et al. (red.) The 
Social Construction of Corruption in Europe. London: Ashgate 

Brommesson, Douglas och Gissur Ó Erlingsson (2012) ”Vad krävs i prakti-
ken för att bli docent?”. Ekonomisk Debatt.

Brusman, Mats (2012) ”Stadens kulturer” i Svante Beckman (red.) 
Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning 
vid Tema Q 2002–2012, Skriftserie Tema Kultur och samhälle 2012:1, 
Linköping: Linköpings universitet.

Brusman, Mats (2012) ”Kultursamverkan och hållbar stadsutveckling – kul-
turen som aspektpolitik i samhällsplaneringen” i Tobias Harding och 
Calle Nathanson (red.) Under konstruktion. Effekter av kultursamverkans-
modellen. Stockholm: SKL/Swecult.

Börjesson, Martin (2012) ”Utvecklingsarbetet inom socialtjänsten gravt efter-
satt”, Dagens samhälle 15 februari 2012.
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Copus, Colin och Gissur Ó Erlingsson (2012) “Parties in local government – 
a review”. Representation.

Erlingsson, Gissur Ó, Mikael Persson och Richard Öhrvall (2012) ”Den 
motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiakti-
vism”. Statsvetenskaplig tidskrift.

Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo och Richard Öhrvall (2012) “Anti-
immigrant parties, local presence and electoral success”. Local 
Government Studies 38(6), 817-839.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2012) “Perceptions 
of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic wel-
fare states”, QoG Working paper no 2012/19. Gothenburg: The Quality 
of Government Institute.

Hermelin, Brita (2012) “Global networks on the ground” i Lukas Smas (red.) 
Hotel Spaces. Urban and economic geographical perspectives on hotels and 
hotel developments. Kulturgeografiskt seminarium 1/2012. Department of 
Human Geography, Stockholm University.

Hermelin, Brita (2012) The Elusive Question of Global Cities and Cities in 
Networks. Nordregio News Issue 4, 2012: Challenging Urban Geographies.

Hermelin, Brita, Harko Verhagen och Kristina Westermark (2012) ”The 
third global shift: the example of ICT services flows from India to 
Sweden.” Conference proceeding for RESER (European Association for 
Research on Services/ <www.reser.net>) Bucharest, September 2012.

Hermelin, Brita och Kristina Trygg (2012) “New Geographies of Work: A 
Case Study from Sweden.” Urbani izziv, volume 23, supplement 1, 2012 
(special issue).

Jonsson, Leif, Viveka Nilsson, Johan Wänström, Mikael Hellström och Ulf 
Ramberg (2012) Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän. 
Erfa-rapport 3. Nationella kommunforskningsprogrammet för studier 
av framgångsrik förändring och hantering av förändrade ekonomiska 
förändring och besvärliga situationer Göteborg: Kommunforskning i 
Västsverige.

Siverbo, Sofia och Hanna Augustsson (2012) Tjänsteupphandling i offentlig 
verksamhet. En studie av kravspecifikationens roll. Årets kommunuppsats 
2012. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 

Syssner, Josefina (red.) (2012). Turisten, resenären, besökaren: om etik, identitet 
och resande. Linköping: Linköpings universitet, ISAK.

Syssner, Josefina (2012). Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och 
medborgarskap. Lund: Nordic Academic Press.

Syssner, Josefina (2012) ”Visioner som maktmedel” PLAN, Nr 4, 2012.
Syssner, Josefina (2012) ”Turismforskning i förändring” Mana, Nr 4, 2012.
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Wänström, Johan, Linda Wänström och Martin Karlsson (2012) Riskfyllda 
beslut. Skolnedläggelsers avtryck i kommunala valresultat. Rapport 9. 
Nationella kommunforskningsprogrammet för studier av framgångsrik 
förändring och hantering av förändrade ekonomiska förändring och be-
svärliga situationer Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 
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Bilaga – CKS egna publikationer
CKS egna publikationer har getts ut i tre olika serier: Rapport, Innovativa kom-
muner samt Arbetsnotat. Några skrifter har även getts ut som fristående böcker. 
Från 2008 utges samtliga publikationer i serien Rapport.

Rapport

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 kun-

skapsläget 
Anna Elmqvist. 

2011:3 Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärde-
ringen av Tänk OM, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av 
Europeiska Socialfonden 2008–2011 
Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik 
Lögdlund, Christer Johansson 

2011:4 Strategiskt och verkningsfullt? Ledningsverktygs bidrag till kommuners håll-
barhetsarbete 
Sara Gustafsson och Olof Hjelm.

2011:5 Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Exemplet 
Navestad/Ringdansen i Norrköping 
Åsa Bråmå. 

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 
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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 illus-

trationer.  
Gissur Ó. Erlingsson

2009:3 Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet och kom-
muner.  
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 
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