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Verksamhetsberättelse 2006 

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 
studier, CKS, tillskapades. Syftet med samarbetet är att: 
• främja framväxten av för kommunerna relevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet 
• stimulera intresset för kommunforskning hos såväl praktiker som forskare 
• stödja framväxten av strukturer som underlättar spridning av forskningsinformation till 

kommunerna 
• bidra till nya former av samverkan mellan forskning och kommunalt/regionalt utvecklingsarbete 
• utveckla former för kunskapsutveckling för såväl förtroendevalda som anställa 
• skapa mötesplatser mellan forskare och praktiker inom de kommunala och regionala 

verksamhetsfälten 
Verksamheten leds av en styrelse som tillträdde vid årsskiftet 2005/2006. Styrelsen har haft tre 
protokollförda sammanträden under året: 8 mars, 18/19 oktober och den 7 december.  
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:  

Företrädare för Östergötlands kommuner 
Ordinarie ledamöter Ersättare 

Mats Johansson (s), ordförande  Jennifer Myrén (s) 
Karl-Axel Pettersson Molinder (s) Anders Axelsson (s) 
Iréne Lindén (s) Anders Senestad (m) 
Katarina Karlberg (c) Gunnar Asserhed (fp) 
Jan-Willy Andersson (kd)  

Företrädare för Linköpings universitet 
Ordinarie ledamöter Ersättare 

Bo Hellgren  Christer Knuthammar  
Anne-Li Lindgren Bengt Sandin 
Elisabeth Sundin Elisabet Cedersund 
Kalle Bäck  

CKS är en fristående centrumbildning inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, ISAK. Centrumets kansli leds av en föreståndare, Björn Eklund. Tora Friberg innehar 
anställningen som professor och vetenskaplig ledare för CKS. Eva-Marie Rigné arbetar som FoU-
samordnare för programområdet utbildning. Under hennes tjänstledighet 2:a halvåret 2006 har fil. 
dr. Marie Gustavsson Holmström vikarierat på deltid. Mats Brusman är anställd som doktorand 
och genomgår forskarutbildning på Tema Kultur och Samhälle. Lena Hådal innehar anställningen 
som kommunikatör med ansvar för bland annat CKS administration. Leif Jonsson är anställd som 
forskare. Projektanställda under hela eller del av året har varit Marie Gustavsson Holmström, Eva 
Lindblad, Kitty Laukkanen, Annika Sandén samt Anneli Persson Kuylenstierna. Monica Rosander, 
Norrköpings kommun, har genom avtal varit knuten till CKS med en 40 procents anställning. 
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Verksamhetsplanering 

CKS grundval är kommunernas starka tilltro till universitetets förmåga att bidra med ny kunskap 
för att belysa och analysera kommunala problem.  
     Den viktigaste uppgiften för CKS är att initiera kommunrelevant forsknings- och 
utvecklingsverksamhet vid universitetet, återföra nyvunnen kunskap till kommunerna samt bygga 
upp en dialog mellan kommunföreträdare och forskare. CKS arbetar därför aktivt med att utveckla 
kontakterna mellan universitetet och kommunerna i Östergötland och dess närområde.  

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet. Det 
fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar långsiktig kunskapsuppbyggnad samtidigt som 
kortsiktiga insatser kan behövas. CKS arbetar därför med att stödja forskare och forskargrupper vid 
universitetet som utvecklar en specialistkompetens som är användbar för kommunerna. Detta 
påverkar valet av arbetsformer. 

Med detta synsätt står relevansfrågorna i fokus såväl vid tillkomsten av projekt som under 
projektens genomförande samt vid utvärderingen. Detta innebär att CKS eftersträvar att: 

• planera FoU-projekt i samverkan med kommunala företrädare 
• samfinansiera FoU-projekt tillsammans med kommunala företrädare 
• bedriva en aktiv kontaktverksamhet genom seminarier, kommunbesök, kontaktdagar etc. i 

anslutning till alla projekt som finansieras av centrumbildningen 
• utvärdera forskningsprojekt med hjälp av kommunal expertis 
• medverka till att skapa nätverk, utbildningar  

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

Ansvaret för den operativa ledningen av verksamheten utövas av föreståndare Björn Eklund 
och professor Tora Friberg.  

Professorsanställningen är placerad vid Tema Kultur och samhälle och har ansvar för uppbygganden av 
ett särskilt programområde benämnt Kulturmönster och lokal utveckling. En viktig uppgift för 
professorn är forskarutbildning f.n. vid Tema Kultur och samhälle. Sedan våren 2002 finns inom 
programområdet tre doktorander som vid årsskiftet 2006/2007 befinner sig i slutet av sina studier. 
År 2005 tillkom en lic. studerande.  Dessa är: 

Helena Kåks med avhandlingsprojektet: Vägen till vuxenlivet. En longitudinell studie av ungdomar från en 
landsbygdsregion med särskilt fokus i sociala och rumsliga aspekter. Finansierad av fakultetsmedel 

Micael Nilsson med avhandlingsprojektet: Lokala politiska kulturer i omvandling i Östergötland. 
Finansierad av fakultetsmedel 

Mats Brusman med avhandlingsprojektet: Mötesplatser. Skärningspunkter mellan kollektivtrafikens 
linjedragning och människors rörelsemönster. Finansierad av Vinnova samt under ett år av CKS 

Ragnar Andersson antogs år 2005 med lic. projektet: Regionala tillväxtprogram och integration av 
invandrare. Finansierad av Arbetslivsinstitutet 

I vetenskapssamhället är det nödvändigt att en professor håller sig ajour med vad som pågår inom 
sitt fält vilket kan ske på olika sätt t.ex. att vara ledamot i betygsnämnder, fungera som opponent 
vid en doktorsdisputation, vara ledamot av forskningsråd eller fungera som sakkunnig, men också 
att skriva rapporter och artiklar samt att upprätthålla nätverk med andra forskare såväl nationellt 
som internationellt. Aktiviteter av detta slag har förekommit under året. Därtill har stor vikt lagts 
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vid samverkansuppgiften, vilket kan innebära att föreläsa eller hålla inledningar på konferenser 
utanför universitetsmiljön.  

Föreståndarens uppgift är, förutom att leda den dagliga verksamheten, att säkra verksamhetens 
långsiktiga utveckling. Detta kan t.ex. ske genom kontakter såväl inom universitetet som i 
kommunvärlden och på den nationella arenan. Kontaktskapandet och arbetet med att kommunicera 
verksamheten sker på olika sätt. Konferenser och seminarier genomförs, gemensamma projekt 
planeras mellan forskarsamhället och den kommunala praktiken och nätverk tillskapas. Kontakter 
med nationella organ är viktiga. 

En central uppgift för föreståndaren är att medverka till att gemensamma synsätt utvecklas 
kring forsknings- och utvecklingsfrågor mellan forskning och praktik till stöd för såväl forskningen 
som den kommunala 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.  

Inom CKS verkar dessutom fil. dr. Leif Jonsson som forskningsledare och forskare inom området 
Ledning av kommuner och som ledare av de båda nätverken för östgötaregionens 
kommunstyrelseordförande respektive kommunchefer. Jonsson är dessutom knuten till HELIX, 
som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från 
näringsliv och offentlig verksamhet. Han leder ett projekt i Helix som handlar om chefsrörlighet.  

FoU-koordinatorns fil. dr. Eva Marie Rigné/fil. dr. Marie Gustavsson Holmström anställning rör 
främst CKS uppdrag som regionalt utvecklingscentrum och går under benämningen FoU-
koordinator utbildning. I anställningen ingår att stödja olika regionala nätverk inom 
utbildningsområdet, understödja kontakter mellan kommunerna i regionen och Linköpings 
universitet samt att hålla kontakt med andra regionala utvecklingscentra i landet och med statliga 
myndigheter på området. 

Kommunikatör Lena Hådal svarar för utveckling av de administrativa rutinerna såsom budgetarbete, 
ekonomisk uppföljning, bokslut, ansvar för tryckning av rapporter och nyhetsbrev samt 
uppdatering av hemsida. Anställningen innehåller också ett kommunikativt ansvar. Där ingår att 
skapa goda förutsättningar för spridning av information om CKS såväl som att arrangera tillfällen 
där ett kunskapsutbyte kan ske.  

Forskningsprogram 

En strategiskt viktig insats har varit styrelsens och kansliets arbete med att genomföra gällande 
forskningsprogram. Programmet som fastställdes i december 2003, benämnt Kunskap som redskap, 
fokuserar fyra kunskapsfält; Demokrati, Lokalsamhälle, Infrastruktur samt Välfärd. Dessa områden 
kan alla sammanföras under rubriken Lokal och regional utveckling.  

De aktiviteter som prioriterats inom varje område har utvecklats under året i samspel mellan 
universitetet och kommunerna.  

År 2006 har kännetecknats av ett fullföljande av initiativ tagna tidigare under 
planeringsperioden. Områdena som fastställts berör:  

 Demokrati 

Kunskapsutvecklingen inom detta område har pågått under året. Det har t.ex. gällt frågor om 
ledning och organisering av kommuner, kommunalt kvalitetsarbete (samarbete med Östsam), 
kommuner i samverkan (bl.a. de s.k. KÖBY-kommunerna), samt ett samarbete med Östsam kring 
framväxten av en regional samhällsorganisation.  

 Lokalsamhälle 

Lokalsamhälle tolkas som mindre avgränsade områden, såväl mindre kommuner, småorter som 
delar av stad och kan i viss mening även innefatta större kommuner, landsbygdsutveckling och 
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befolkningsförändringar. Det kan handla om livsstilar och ungdomars värderingar.  Under året har 
ett projekt avrapporterats som berör kultur i två städer. Ett doktorandprojekt om lokal politik 
pågår. 

Infrastruktur 

Frågor som rör infrastruktur tilldrar sig stor uppmärksamhet och antas vara betydelsefulla för att 
skapa goda förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Insatserna är mycket kostnadskräv-
ande. Under programrubriken finns frågor som rör fysisk planering och såväl sociala som 
ekologiska effekter av utvecklingen. Hit hör även kommunikationsfrågor. Utbyggnad och övergång 
till högre utbildning är frågeområden som tilldragit sig uppmärksamhet. 

Under året har ett par forskningsprojekt om transportsektorn genomförts som faller under 
programrubriken. Samarbete med ett nätverk av forskare inom transportsektorn har etablerats i den 
s.k FAST-gruppen och en särskild inventering av regionforskningen inom Linköpings universitet 
har genomförts under CKS aktiva medverkan.  

 Välfärd 

Välfärdsfrågorna är av central betydelse för kommunerna. Hit hör frågor som handlar om demo-
grafi, hälsa och ohälsa samt utbildning. Under året har en hel rad aktiviteter genomförts inom 
utbildningsområdet i form av seminarier, nätverk, utvärderingsarbete, avrapportering av forsknings-
projekt mm. Under året har också samarbetet med socionomutbildningen fortsatt.  I det fortsatta 
programarbetet är utveckling och förnyelse av sociala insatser av särskilt intresse. Ett viktigt inslag i 
detta arbetet var genomförandet av 2006-års kommundag som skedde i samarbete med Finspångs 
kommun. Temat var Trygghet – en kommunstrategisk fråga. Vidare genomfördes en konferens 
tillsammans med NOPUS under våren kring den nordiska välfärdsmodellen.  

Forskningsprogrammet har kompletterats av en aktivitetsplan. Denna innehåller en redogörelse över 
CKS arbetssätt, arbetsformer samt hur kvalitetssäkringen av verksamheten skall ske. I planen 
redovisas en hel rad aktiviteter kopplade till konkretiseringar av forskningsprogrammet. 

CKS arbetsformer kännetecknas av flexibilitet och anpassas efter de situationer som uppstår. 
Arbetet är i stor utsträckning nätverksinriktat, vilket innebär att olika intressenter dras in i samtal 
och för en dialog kring frågor som berör just dem. Nätverken är aktiva kortare eller längre 
tidsperioder. 

Strategiska insatser 

Under hösten 2005 presenterades en idéskiss kring CKS långsiktiga utveckling ”Från regionalt till 
nationellt Centrum för kommunstrategiska studier - en idédiskussion”. Styrelsen beslutade hösten 
detta år att kansliet skulle driva utvecklingsarbetet vidare samt att resultatet skulle beaktas i 
programmet för kommande programperiod. 

Vid styrelsens sammanträde i mars 2006 redovisades ett omfattande underlagsmaterial till stöd 
för diskussionen om CKS fortsatta utveckling. Detta bestod av följande delar; 

• Verksamhetsberättelse och bokslut  
• Rapport från Vinnovafinansierat projekt om Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik 
• Idéskiss Kunskapandet och den lokala politikens utmaningar 
• Rapport från genomförda Kommunsamtal 

Diskussionerna vid sammanträdet ledde fram till en uttalad ambition om att CKS skulle satsa på en 
fördubblad verksamhet vid mandatperiodens utgång. Underhandlingar inleddes därför med 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande samt kommunchefer under våren. Under dessa 
samtal växte ett dokument fram som kansliet sände ut till kommunerna kring midsommar. Till följd 
av mellanliggande val och åtföljande majoritetsskiften i flertalet av medlemskommunerna kom 
svaren från kommunerna att dröja. Vid årsskiftet har dock nio av de tretton kommunerna svarat 
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positivt på skrivelsen. Därtill har Tranås och Västerviks kommuner visat intresse och de erbjöds vid 
årsskiftet möjlighet att ingå i samarbetet. 

Som ett steg i utvecklingsprocessen genomförde styrelsen ett lunch-till-lunch-möte i Vadstena den 
18/19 oktober där den inslagna vägen åter bekräftades. Här ägnades också särskild uppmärksamhet 
kring de vetenskapliga frågorna och hur CKS legitimitet i forskarsamhället kan upprätthållas. 
Styrelsens uttalade ambition är att utveckla forskningsansatserna och att se till att forskningen håller 
hög kvalitet.  

Organisations- och funktionsmodell CKS  Illustration: Anneli Persson Kuylenstierna 
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Seminarie- och konferensverksamhet 2006 

Följande seminarier har CKS anordnat i egen regi eller tillsammans med någon annan organisation. 
Seminarier där anställd vid CKS medverkat externt redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Kommundag 

Torsdagen den 16 november anordnade CKS en konferens med rubriken ”Trygghet – en 
kommunstrategisk fråga”. Kommuninvånarnas trygghet är ett område som blivit allt mer aktuellt - 
inte minst som konkurrensmedel i små och medelstora kommuners kampanjer för att locka nya 
kommuninvånare. Kommundagen planerades i samråd med Finspångs kommun, dit också 
konferensen var förlagd. Förmiddagen var vikt åt två föredrag; överläkare David Eberhard som 
talade under rubriken I trygghetsnarkomanernas land samt Anne-Christine Hornborg, docent i 
religionshistoria, vars föredrag hade rubriken Det inre jaget – tryggare än gud? Eftermiddagen ägnades 
åt workshops, där deltagarna kunde välja mellan fyra olika teman: Om att förebygga brott, När 
katastrofen är ett faktum, Äldre och trygghet  samt Barn och trygghet. Anders Axelsson var moderator. 
Totalt deltog ca 100 personer 

Samverkan med NOPUS  

Den 23 mars genomförde CKS och Nopus gemensamt en konferens med rubriken: ”Den nordiska 
välfärdsmodellen”. Fyra projekt ur Nordiska ministerrådets Välfärdsforskningsprogram redo-
visades. Programinslagen speglade den aktuella socialpolitiska utvecklingen i Norden:  
– Forskningsledare Aksel Hatland, Oslo, redovisade forskning kring samspelet mellan förändringar 

i familjestruktur, välfärdspolitik och arbetsmarknaden och dess effekter. 
– Professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet, föreläste utifrån temat ”Hur jämställt är vårt sociala 

medborgarskap?”. 
– Professor Per Gunnar Edefalk, Lunds universitet, föreläste utifrån temat ”Kundval för äldre och 

funktionshindrade i Norden – konsumentperspektivet”. 
– Seniorforskare Jon Kvist, Köpenhamn, avslutade med att ge ett europeiskt perspektiv på den 

Nordiska välfärdsstaten. 
Plats: Norrköping. Ca 45 konferensdeltagare. Samarbetet har senare följts upp genom kontakter för 
fortsatt samverkan.  

Forskarseminarium 

Under hösten startade CKS en seminarieserie om Kommunstrategisk forskning som riktar sig mot 
forskare vid universitet samt andra intresserade. 

Serien inleddes den 14 september med ett seminarium på temat Kommunstrategisk forskning. 
Medverkade gjorde Harald Baldersheim, professor i statsvetenskap vid Oslo universitet och Lars 
Roswall, Sveriges kommuner och landsting. Plats: Norrköping. Deltagare: 19 

Den 9 november arrangerades ett andra seminarium där ämnet var Lokal forskningspolitik och 
universitetsomvandling. Medverkande var vid detta tillfälle Fredrik Melander, fil.dr. i statsvetenskap vid 
Lunds universitet. Plats: Norrköping. Deltagarantal: 14  

Samverkan en förutsättning för förnyelse  

Inom, ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet ”Innovativa kommuner, landsting och 
regioner” genomfördes 1 november en konferens i samverkan med FoU-Linköping kring två 
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östgötaprojekt inom programmet: FoU- i praktiken – En studie av aktörer och projekt inom en 
flerkommunal FoU-verksamhet (Linköpings kommun). Kommunal Forsknings- och utvecklingspolitik (CKS). Ett 
trettiotal deltagare deltog. Plats: Linköping 

Matematikverkstäder  

I samarbete med Myndigheten för skolutveckling, NCM-Göteborgs universitet, RUC vid 
Universitetet i Växjö och RUC vid Högskolan i Kalmar anordnade CKS en heldagskonferens den 3 
oktober för lärare och skolledare, på Konsert & Kongress i Linköping. Eva Marie Rigné 
medverkade. 300 personer från sydöstra Sverige deltog under konferensen. 

CKS Vårresa 

Onsdagen den 17 maj gick den årliga vårresan till Hävla i Finspångs kommun. Där pågår ett 
intressant och engagerat samhällsarbete i form av byutveckling i kooperativ regi. Besök gjordes vid 
Rejmyre snickeri, Idésmedjan i Hävla och Hävla handel. Presentation av ”Hävlamodellen” och 
arbetskooperativ som metod. Östgöta coop center informerade om sin verksamhet. Deltog på 
resan gjorde 15 personer från CKS styrelse och kansli, LiU, Norrköpings kommun samt 
Åtvidabergs kommun. 

Uppsatstävlan 

CKS utlyser årligen ett pris för årets bästa kommunuppsats. Det har år 2006 skett för åttonde året i 
rad och priset har tilldelats Anna Silén för uppsatsen Vägar till Hälsa. En studie av kvinnors livsvillkor i 
tredje livsfasen. Arbetet är en magisteruppsats vid programmet för Samhälls- och kulturanalys. Fil.dr. 
Sophia Löfgren har varit handledare för uppsatsen. 
Motiveringen till priset lyder:  

Uppsatsen har på ett övertygande sätt visat hur en väl vald teori kan skapa en 
fruktbar analys av ett empiriskt material. Uppsatsen är genomarbetad, reflekterande 
och leder fram till tänkvärda slutsatser. Den är välskriven och är både ur praktisk 
och akademisk synvinkel mycket läsvärd. Den är med andra ord relevant för såväl 
inomvetenskapliga som kommunala sammanhang. 

Prissumman som uppgår till 15 000 kronor överlämnades i anslutning till Östsams fullmäktigemöte 
i december  
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Interaktivt arbete 

CKS arbetar interaktivt med många institutioner och människor i olika verksamhetsformer. Det är 
ibland svårt att göra en tydlig distinktion mellan de olika verksamheterna; ett projekt kan bestå av 
nätverksarbete medan ett nätverksarbete bedrivs som ett antal små projekt. I detta stycke har vi 
försökt skapa en struktur genom att rubricera och dela in verksamheten i utvecklingscentrum, 
nätverk, projekt samt samarbeten.  

Regionalt utvecklingscentrum för skolområdet 

CKS har fungerat som Regionalt utvecklingscentrum (RUC) för skolområdet sedan år 2000, då en 
koordinatorstjänst knöts till CKS. År 2003 förlades det nationella ansvaret för utvecklingsfrågor 
inom skolområdet på Myndigheten för skolutveckling, MSU. MSU startade då ett närmare 
samarbete med de olika lärosätenas regionala utvecklingscentra/motsvarande, vilket resulterade i ett 
avtal med CKS för perioden 2004-2007. Syftet med funktionen som regionalt utvecklingscentrum 
är att stödja skolutveckling, underlätta kontakter mellan skolhuvudmän och universitetsföreträdare 
och att skapa arenor och mötesplatser för samverkan mellan aktörer inom utbildningssystemet på 
lokal och regional nivå. CKS har valt att, i rollen som RUC, arbeta med ett antal skilda 
verksamheter. CKS ingår i och stödjer bl. a. flera nätverk inom utbildningsområdet, dessutom 
bedrivs omfattande kompetensutvecklingsarbete i olika former. Aktiviteterna presenteras närmare 
under rubrikerna Nätverk och Utbildning. CKS har under året haft nio träffar med MSU, som 
bidrar med 300 000 kr/år till verksamheten. 

Nätverk 

CKS skapar förutsättningar för och håller samman skilda former av nätverk. Nätverken bidrar till 
utvecklingen av såväl forskning som kommunalt utvecklingsarbete samt, inte minst, ömsesidigt 
lärande. CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskommuner och forskare inom hela 
universitetet. Nätverken sträcker sig över en flerårsperiod, normalt minst tre år och omprövas 
regelbundet. Kontinuitet eftersträvas. Behovet av nätverk uppmärksammas i de kontakter CKS har 
med kommuner och forskare. I detta sammanhang spelar kommunsamtalen en viktig roll. Initiativ 
kommer inte sällan från enskilda medarbetare inom universitet och kommuner. 

Ledning av kommuner 
Nätverken inom detta område leds av fil. dr. Leif Jonsson.  
Finansieras genom deltagaravgift. 

Det arbete som CKS har bedrivit inom området ”Ledning av kommuner” och som har pågått 
under några år har fortsatt under 2006. Programmet bedrivs i nära samarbete med 
Östgötaregionens kommunledningar i form av två nätverk – ett i vilket regionens kommunchefer 
ingår och ett med regionens kommunstyrelseordförande. Förutom Östgötakommuner medverkar 
också Katrineholm, Tranås, Vimmerby och Västervik. Från och med 2004 ingår Östsams 
styrelseordförande och direktör i respektive nätverk. 

I nätverken behandlas olika aspekter av ämnet ”Ledning av kommuner” i avsikt att möjliggöra 
dels lärande och erfarenhetsutbyte hos deltagarna i nätverken, dels forskning. Med hjälp av lärande 
kan nätverksdeltagarna medverka till utveckling och förnyelse av ledningsförhållanden i den egna 
kommunen.  
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Nätverk för kommunstyrelseordförande 

Under 2004 och 2005 har samarbetet i KS-ordförandenätverket inriktats mot ämnet Kommun-
ledningars arbete med samhällsutveckling.  Ett resultat av detta arbete är en antologi som gavs ut på 
Studentlitteratur i december 2006 med titeln Kommunledning och samhällsutveckling. I antologin 
återfinns referat från förda diskussioner i KS-ordförandenätverket liksom artiklar utifrån olika 
aspekter på detta ämne författade av forskare. Nätverket startade 2001 och är inne på sitt sjunde år.  

Nätverk för kommunchefer 

Kommunchefsnätverket etablerades 1999 och går därmed in på sitt nionde år under 2007. I detta 
nätverk har intresset varit inriktat mot interkommunalt samarbete. Genom kommunchefernas 
försorg har en kartläggning gjorts av interkommunal samverkan i östgötaregionen. Kartläggningen 
gjordes av Monica Kastensson från Ydre och Monica Rosander från Norrköping, båda med 
kommunal bakgrund, och Lena Hådal från CKS. Kartläggningen har publicerats i en rapport med 
titeln Kommunala samverkansmönster (CKS rapport 2005:4).  Denna kartläggning har tillsammans med 
två andra kartläggningar analyserats i avsikt att finna omständigheter av vikt för samverkan. 
Analysen gjordes av Leif Jonsson och Monica Rosander och publicerades i Samverkan som 
överlevnadsstrategi (CKS rapport 2006:7).1 

FAST- Forskarnätverket aktörer, samhälle och transporter  
Nätverket leds av professor Tora Friberg och professor Jane Summerton. 
CKS insatser: CKS har anslagit 50 000 kr till resor och andra omkostnader. Personellt ingår Tora 
Friberg och Mats Brusman aktivt i nätverket.  

FAST är ett nytt 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 samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom 
transportområdet, dels utgöra ett forum för utbyte av forskningsidéer samt spridning av 
forskningsresultat till berörda intressenter.  

Nätverket är förankrat vid Linköpings universitet och Statens väg- och transportforsknings-
institut, VTI. Nätverket består av forskare från VTI och Tema T, Teknik och social förändring 
samt Tema Q, Kultur och samhälle samt CKS.  

Nätverket samlar nu ca 20 forskare, både seniora och forskarstuderande. Nätverket har 
regelbundna seminarier, två till tre per termin. Seminarierna äger rum växelvis i Linköping och 
Norrköping. Innehållet i seminarierna består av att deltagarna lägger fram egna texter för diskussion 
eller en inbjuden gäst som presenterar sin forskning. 

I januari 2006 höll gruppen en session på konferensen Transportforum i Linköping under de två 
rubrikerna Hur hanteras transportplanering lokalt? respektive Hur hanteras transporternas miljö- och 
säkerhetsrisker? Nio olika inledningar annonserades under dessa rubriker. 

Hösten 2006 arrangerades ett internat där abstract till en kommande bok ventilerades. 

Östergötlands nätverk för förskolefrågor  
Koordinator: Växlar inom nätverket.  
CKS insats: Eva Marie Rigné har stöttat och kontinuerligt följt nätverket.  

Nätverket består av samtliga östgötakommuner. Inriktningen på seminarierna i nätverket har under 
året varit att kompensera de östgötakommuner som inte kunnat beredas plats i ”kompetens-
utveckling för kvalitetsarbete i förskolan”, KAF. Nätverkets syfte har varit att erbjuda dessa 
kommuner ett seminarieprogram med liknande innehåll som det kompetensutvecklingens deltagare 
fått ta del av. De kommuner från nätverket som har deltagit i KAF-satsningen har också deltagit i 
seminarieträffarna och har då kunnat skicka andra personer från kommunen för att delta. Under 
2006 har fyra sådana träffar arrangerats.  

                                                
1 Dessa rapporter används som referensmaterial i Ansvarskommitténs slutbetänkande. 
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Nätverket för skolutveckling i Östergötland  
Koordinatorer: Elisabeth Stärner och Peter Johannesson, utvecklingsledare knutna till Pedagogiskt 
centrum, Linköpings kommun. CKS insats: Eva Marie Rigné organiserar nätverket. Finansieras av 
CKS. 

Kommunerna i regionen erbjuds delta med en eller flera representanter/utvecklingsledare. 
Nätverket har träffats vid sex tillfällen. Huvudfokus har varit kvalitetsarbete samt kunskap och 
bedömning. Bl.a. har MSU medverkat och informerat om den nya förordningen för kvalitets-
redovisning. Specialpedagogiska Institutet, SIT, har medverkat och berättat om sin organisation och 
om IT som stöd vid lärandet. Nätverket har haft seminarier tillsammans med Institutionen för 
beteendevetenskap, LiU, kring kunskap och bedömning. Cirka 15 deltagare från de flesta av länets 
kommuner samt representanter från CKS och Östsam har medverkat vid nätverkets träffar.  

Genom nätverkets samordning bildas vid behov arbetsgrupper som fördjupar sig inom ett 
särskilt utvecklingsarbete. Grupperna återkopplar kontinuerligt till nätverket. Exempel på sådana 
arbetsgrupper är: IT-grupp; IUP-seminarieserie för rektorer och lärare i Östergötland; samt 
Filmfestival Klappan, en mediepedagogisk satsning för grundskolor i Östergötland. Deltagande 
skolor får fortbildning och får vara med i filmfestivalen Klappan. 2006 var temat ”Tolerans” och 
nätverket samarbetade med Film i Öst, UR och Forum för levande historia. 

Information om möjligheter till internationellt skolsamarbete har förmedlats till nätverket 
genom Östsams internationella samordnare för skola och utbildningsfrågor. 

ÖstgötaForum för vuxnas lärande  
Nätverksarbetet har koordinerats genom Institutionen för beteendevetenskap, IBV, med 
doktoranderna Liselott Assarsson och Katarina Sipos-Zackrisson som ansvariga. Verksamheten 
finansieras genom deltagaravgifter. I nätverket ingick 10 östgötakommuner. CKS insatser består i 
att organisera och följa upp arbetet. 

Nätverket fokuserar kvalitetsarbete och utveckling av den kommunala vuxenutbildningen. Under 
våren -06 inriktades verksamheten mot fenomenet kvalitetsarbete och särskilt systematisk 
dokumentation, uppföljning och värdering av verksamhet. Dessa frågor ägnades fyra möten under 
våren. Ett Pedagogiskt café arrangerades kring vuxenutbildningens och bibliotekets roll i vuxnas 
lärande. Under hösten 2006 har nätverket varit vilande. 

CKS har märkt av ett vikande intresse för medverkan bland de kommuner som ursprungligen 
ingick i nätverket. CKS har därför under hösten 2006 tagit fram ett förslag till nätverksarbete under 
2007-2009, där olika behov och önskemål har beaktats och som kan innebära en omstart. Mål för 
detta förslag är att: få underlag för ett stabilt nätverksarbete med en treårshorisont; utforma ett 
nätverk öppet för både kommunala och andra utbildningsanordnare; erbjuda nätverksdeltagande till 
en väsentligt lägre kostnad än hittills; bygga ett flerpartsamarbete samt bygga på och utveckla det 
arbete som bedrivits i nätverket. Förslaget har gått ut till kommunerna i Östergötland samt 
närliggande kommuner i Sörmland och Småland. En nystart planeras ske i april 2007. 

Nätverket för specialpedagogisk forskning och verksamhet  
Koordinator: lektor Anna-Lena Eriksson Gustavson, IBV, studierektor för LiU:s utbildningar i 
specialpedagogik. Partner: Magisterprogrammet i specialpedagogik, IBV/EMIR 

CKS roll har bestått dels i ett inledande engagemang; dels som medfinansiär. CKS har 
kontinuerligt följt arbetet. 

Nätverket, som startades 2001, har sitt ursprung i ett samarbete mellan CKS, Institutionen för 
beteendevetenskap och ”Eve Malmqvist Institute for reading”, EMIR. Nätverket har bl.a. varit 
inriktat på att arbeta med nationella kunskapsöversikter och kunskapsutveckling i syfte att knyta 
dessa till erfarenheter som görs av nätverksmedlemmarna i deras lokala vardagliga verksamhet. 
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Samtliga publikationer som används som underlag för träffarna ingår i serien ”Forskning i fokus” 
utgiven av Myndigheten för skolutveckling.  

Nätverket har samlat mellan 20-40 deltagare. Personerna är verksamma inom olika skolformer, 
och i olika kommunala sektorer, och representerar kommuner både inom och utom Östergötlands 
län. Under 2006 har dock samarbetet varit vilande till följd av en omorganisation.  

Samverkan inom socialtjänsten 
Under året har CKS medverkat med inslag i flera nätverk inom socialtjänstområdet. Det gäller t.ex. 
ett IFO-nätverk med verksamhetsföreträdare samt ett nätverk för socialnämndsordföranden.  
 

Övriga samarbeten 
En central del av CKS arbete är att samarbeta med skilda enheter inom Linköpings universitet, med 
kommuner, regionförbundet Östsam och andra för verksamheten relevanta enheter och 
organisationer. Under året har därför samarbete förekommit med bl.a. följande institutioner inom 
Liu: miljöteknik, institutionen för Tema, institutionen för beteendevetenskap, institutionen för 
tematisk forskning och utbildning, institutionen för vård och välfärd.    

Bland externa enheter kan nämnas Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Örebro 
universitet, KEFU vid Lunds universitet, SKL, Statens handikappsinstitut, MSU m.fl. 

Projekt – som avslutats under 2006 

Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik  
Projektet har letts av en styrgrupp bestående av Tora Friberg, Elisabeth Sundin, Leif Jonsson och 
Björn Eklund. Projektet har finansierats av Vinnova med 1 000 000 kr och CKS med 480 000 kr. 

Inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprogram benämnt ”Innovativa kommuner och 
landsting” har CKS bedrivit ett projekt som handlar om kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik.  

En bakgrund till projektet är att det på senare år – bland annat märks det tydligt i regeringens 
senaste forskningspolitiska proposition, Forskning för ett bättre liv (Prop. 2004/05:80) – i allt högre 
grad börjar tas för givet att kommuner själva måste ta ansvar för den egna kommunens utveckling. 
Detta sägs behöva ske i samverkan mellan kommunala aktörer och forskare från universitet och 
högskolor. Det sägs också att detta kan medverka till samsyn kring behov och prioriteringar, vilket 
fäster uppmärksamheten på behov av något som kan kallas för kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik.  

En annan bakgrund till projektet är de erfarenheter som CKS har gjort i egenskap av en så 
kallad centrumbildning som har tillkommit i samverkan mellan kommunerna i Östergötland och 
Linköpings universitet. Gjorda erfarenheter har pekat på behov av kunskap relaterat till kommunala 
förhållanden liksom på utveckling av nya former för samarbete med vars hjälp kunskaps- och 
utvecklingsbehov skulle kunna tillgodoses.  

Mot dessa båda bakgrunder har studien genomförts under åren 2003-2005 i syfte att studera 
och stödja utveckling av kommunal forsknings- och utvecklingspolitik i Östergötland. Två frågor 
har uppmärksammats i studien: 

Vilket innehåll och vilka funktioner kan kommunal forsknings- och utvecklingspolitik ha? 
Hur kan arbete med sådan politik gå till och organiseras? 

För att få underlag för att studera dessa frågor har ett antal aktiviteter genomförts, nämligen: 

En sammanställning av CKS historia som har dokumenterats i en rapport med titeln ”CKS – en 
östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 1990-2002” (Innovativa kommuner 
2003:2) Tanken var att få ett historiskt perspektiv på arbete med kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik. 
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Inventering av kommunledningars syn på behov av utveckling har gjorts som ett led i arbetet med 
att utveckla kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. Inventeringen har legat till grund för en 
rapport med titeln ”Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005”. (Innovativa 
kommuner 2004:1) 

Kartläggning av hur kommuner använder sig av forskning har gjorts inom tre områden – 
socialtjänst, kollektivtrafik och kommunal ledning; detta som underlag för att kunna diskutera 
behov av kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. Kartläggningen har resulterat i tre 
rapporter, en inom vartdera området: ”Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i 
socialt arbete. Exemplet Östergötland.” (Innovativa kommuner 2005:2), ”Kollektivtrafikpolitik, 
kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet Östergötland.” (Innovativa kommuner 2005:1) 
samt ”Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete mellan forskning och 
praktik.” (Innovativa kommuner 2003:1). 

Kartläggning av hur företrädare för universitetsledning och kommunledning ser på forskning om 
kommunal utveckling, i syfte att få underlag för diskussioner om vilka funktioner som kommunal 
forsknings- och utvecklingspolitik skulle kunna ha. Har resulterat i rapporten Kommuner och universitet 
– ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap? (Innovativa kommuner 2006:2)  

Projektet har slutrapporterats under våren 2006. Detta har skett såväl regionalt, bland annat i 
KS-nätverk och vid seminarier för skilda grupper av kommunföreträdare, som nationellt; det har 
presenterats vid Tylösandsveckan samt för FoU-rådet vid Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Två kulturstäder: Kulturliv och kulturpolitik i Linköping och Norrköping 
Projektledare: professor Johan Fornäs, Tema Kultur och samhälle, Tema Q.  
Forskare: Anne-Li Lindgren, Tema Barn och Lena Gemzöe, socialantropolog vid Centrum för 
genusvetenskap, Stockholms universitet.  
Projektet var placerat vid CKS och finansierades till lika delar av CKS, Linköpings kommun, 
Norrköpings kommun samt Östsam med 400 000 kr per huvudman. 

Projektet har undersökt samspelet mellan kulturpolitiken och kulturproduktionen i Linköping och 
Norrköping. Lindgren gör en historisk analys av den kulturpolitiska utvecklingen från 1970 medan 
Gemzöe etnografiskt närgranskar bildkonstens del av det aktuella kulturlivet i de bägge städerna. 
Studierna är alltså delvis olikartade och kompletterar varandra, samtidigt som de integreras och vävs 
samman för att belysa just samspelet mellan politikens och kulturens områden. 

Projektet avslutades 2006. Slutrapporten fick bokformat om cirka 200 sidor, och utgavs av CKS 
hösten 2006.  Den 31 januari 2007 presenterades boken vid ett seminarium där ca 30 representanter 
från kommunerna, Östsam och CKS närvarade.  

OMSLAGET- en utvärdering     
Projektansvarig: Björn Eklund.  
Projektanställda: Helena Forne-Wästlund, doktorand i handikappvetenskap vid Örebro universitet 
samt Eva Svensson gruppchef vid Äldre- och handikappenheten inom Sociala förvaltningen i 
Linköpings kommun. Projektet finansierades av Norrköpings kommun med 350 000 kr. 

Norrköping kommuns vård- och omsorgskontor gav år 2004 CKS i uppdrag att utvärdera ett 
kvalitetsprojekt inom kommunens handikappomsorg. Projektet, som benämndes Omslaget, hade 
bedrivits under åren 2000–2003.  

Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att lyfta fram kunskaper och erfarenheter 
till nytta för kommunen i sitt fortsatta utvecklingsarbete. För arbete med projektet anställdes 
doktoranden i handikappvetenskap vid Örebro universitet, Helena Forne-Wästlund samt för 
genomförande av en kollegiegranskning av två arbetsplatser, gruppchef vid Äldre- och 
handikappenheten inom Sociala förvaltningen i Linköpings kommun, Eva Svensson.  
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Under projektets gång har arbetet vid tre tillfällen diskuterats i en referensgrupp inom kommunen. 
Det har därtill varit föremål för diskussioner i ytterligare en referensgrupp bestående av professor 
Berth Danermark, Institutet för Handikappvetenskap vid Örebro universitet, doktorand Pia 
Käcker, Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings universitet, fil dr. Marie Gustavsson 
Holmström samt Björn Eklund tillsammans med projektarbetarna. För den slutliga utformningen 
av rapporten har fil. dr. Marie Gustavsson Holmström svarat. Projektet avrapporterades till 
kommunen under första kvartalet 2006.  

Socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter 
Projektansvarig:: fil. dr. Elisabeth Cedersund, doktorand Susanne Severinsson, Institutionen för 
samhälls och välfärdsstudier, ISV.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

Studien behandlar barns och ungas möte med samhällets institutioner och fokuserar ett dilemma 
som handlar om att uppfylla samhällsuppdraget att stödja och utbilda människor, samtidigt som det 
åligger samhället att kontrollera och åtgärda det som avviker och bryter mot samhällets normer.  

I fokus för studien står både miljöer och interaktionen mellan de unga och de anställda i 
vardagliga situationer.  Avsikten är att ge olika bilder av hur de anställda och de unga tillsammans 
hanterar vardagen och genom detta ge underlag till en fortsatt diskussion om konsekvenser av 
hanterandet på individ-, verksamhets- och samhällsnivå.  

Resultatet av studien har redovisats i CKS-rapporten 2006:6 Tålamodets praktik. En studie om 
socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter. Rapporten visar på en rad oavsiktliga 
konsekvenser av samhällets sätt att hantera unga som bryter mot samhällets normer. På mikronivå 
finns det risk för en fortsatt utdefinieringsprocess och konstruerande av klientskap. På mesonivå 
innebär placeringen av de unga från sina hem- och skolmiljöer att det inte finns lika stort behov av 
utvecklande av arbetssätt för att bemöta normbrytande beteende i t ex den reguljära skolan. På 
makronivån organiseras samhällets åtgärder efter olika traditioner inom socialtjänst och skola vilket 
kan innebära att det blir svårt att få till en fungerande undervisning för de unga som placeras på 
HVB-hem. Detta innebär att dessa verksamheter själva bygger upp skolliknande enheter, vilket kan 
leda fram till ytterligare segregationseffekter. Studien ingår i ett avhandlingsprojekt och har 
presenterats vid ett flertal internationella konferenser.  Arbetet har avrapporterats till CKS styrelse. 

Projekt – pågående  

Ledning av kommuner 
Projektledare: Leif Jonsson 

De hittillsvarande samarbetena i de nämnda nätverken har i sig studerats med avseende på hur de 
har bidragit till lärande och kunskapsbildning, hur de fungerar som nätverk samt som regionala 
innovationssystem. Detta har dokumenterats i en skrift utgiven av CKS med titeln: Ledningsnätverk 
för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete mellan forskning och praktik. Nätverken har också använts 
för en artikel med titeln ”Att organisera samverkan mellan forskare och praktiker”, som publicerade 
i Arbetslivsinstitutets tidskrift Arbetsmarknad och Arbetsliv nr 3, 2004. 

Forskning möjliggörs genom att de diskussioner som sker i nätverken bedrivs i systematiserade 
former och dokumenteras.  

Under de första åren av nätverkssamarbetena riktades intresset mot kommunchefers respektive 
kommunstyrelseordförandenas ledningssituationer. Detta resulterade i två böcker.2 I en artikel 
publicerad i tidskriften Kommunal ekonomi och politik (nr 1 2004) jämförs kommunstyrelseordförandes 
och kommunchefers ledningssituationer med varandra.  
                                                
2 Kommunchefers chefskap. Ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, respektive Kommunstyrelseordförande. Kommunledare 
med politisk förankring, båda utgivna på Bokförlaget Nya Doxa.  
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Under 2003 och 2004 har nätverkssamarbetena handlat om organisering av kommuners ledning. 
Resultaten från de fallstudier som gjordes i fyra kommuner 2003 (Finspång, Linköping, Norrköping 
och Tranås) har under 2004 avrapporterats till kommunerna samt diskuterats i nätverken under 
2005. Under 2006 utgavs en bok med titeln Att organisera kommuners ledning. Att förena svårförenliga 
institutioner (Förlag: Nya Doxa). 

Under 2005 och 2006 har intresset varit inriktat mot kommunledningars arbete med 
samhällsutveckling respektive mot kommunal samverkan. Det förstnämnda har resulterat i en 
antologi Kommunledning och samhällsutveckling, utgiven av Studentlitteratur. En kartläggning gjordes (på 
uppdrag av Ansvarskommittén och Sveriges kommuner och landsting) av förekomster av 
interkommunal samverkan i östgötaregionen, Kommunala samverkansmönster (Rapport 2005:4). Denna 
kartläggning och två andra kartläggningar analyserades i en studie, Samverkan som överlevnadsstrategi 
(Rapport 2006:7), i avsikt att identifiera förhållanden av betydelse för samverkan.  

Qvalitet Öst 
Projektledare: Marianne Sennehed Pettersson, Östsam.  
CKS insats: Ingått i projektledningens styrgrupp. Utgjort stöd och vägledning för projektledare. 
Fungerat som dörröppnare inemot universitet och medverkat till att utbildningar kommit till stånd, 
nätverk bildats etc. Projektet har sitt ursprung i CKS uppgift att initiera och stödja kommunalt 
kvalitetsarbete. Projektet finansieras av mål3-medel, deltagaravgifter samt kommunalt deltagande. 
Totalt torde projektet under hela projektperioden omsatt 10-tals miljoner kronor. 

År 2006 har varit sista året för Qvalitet Öst - ett samverkansprojekt mellan CKS, länets kommuner 
och Regionförbundet Östsam. Projektet har pågått under 10 år och har haft som övergripande syfte 
att ge stöd i lednings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor.  

Under 2006 har nätverket för kvalitetssamordnare haft regelbundna nätverksträffar med utbildning, 
studiebesök, erfarenhetsutbyte och handledning. Efter önskemål från kommunerna, kommer det 
regionala nätverket att fortsätta ytterligare tre år. Fr o m 2007 lämnar nätverket tillhörigheten till 
Regionförbundet Östsam och kommer istället att utgå från CKS. Ny projektledare blir Sara 
Emilsson, forskare vid Tekniska Högskolan, Linköpings universitet.  

Nätverket för social- och omsorgsnämndsordföranden samt nätverket inom individ- och familjeomsorgen har 
var för sig haft regelbundna träffar med olika teman samt utbildning i personlig utveckling. En 
gemensam avslutning med fokus på framtida utmaningar och politiker- och tjänstemannarollen 
avlutade nätverken inom ramen för Qvalitet Öst. 

Uppdragsutbildningen Ledarskap och förändringsarbete 20 p + 20 p har genomförts under 2006 
med två 5 poängsmoduler, ”Strategiskt personalarbete och socialpsykologiska perspektiv” och 
”Förändringsarbete och organisationsutveckling”. Uppdragsutbildningen fortsätter under 2007. 
Utvärderingarna har alltsedan första kursstart 1999 varit mycket positiva och tanken är att 
kommunerna kontinuerligt ska kunna ha deltagare på utbildningen för att långsiktigt stärka 
ledarskapet och karriärmöjligheterna inom och mellan kommunerna. 

Under våren genomfördes konferensen ”Sätt fart på förbättringshjulet” med föreläsningar om 
hur man kan få förbättringsarbete som en naturlig del i vardagsarbetet samt om hur man kan skapa 
ett gott värdskap – att få människor att känna sig välkomna både som kunder, medarbetare och 
partners. Konferensen lockade 110 deltagare. 

Kommunerna som deltagit i projektet har under året arbetat vidare med sina förbättrings- och 
utvecklingsprocesser såväl på politisk nivå som på tjänstemannanivå. Uppföljning av arbetet har 
under hösten gjorts i varje kommun. I slutet av året genomfördes en avslutningskonferens i form av 
”Nobelfest”. Alla kommuner redovisade det arbete som genomförts och den utveckling som skett 
under åren. Kommunerna berättade också om visioner och planer för fortsatt utveckling, både när 
det gäller det politiska ledarskapet och inom kommunernas verksamheter. Deltagare var politiker 
och tjänstemän, ca 80 personer, som på olika sätt aktivt deltagit i den del av projektet som haft 
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fokus på kommunövergripande frågor. Dagen med hela dess innehåll finns inspelad på CD och kan 
lånas från CKS eller från någon av de medverkande kommunerna.  

Då Qvalitet Östprojektets avslutning sammanfaller med ny mandatperiod har detta resulterat i 
att kommunstyrelser/produktionsstyrelse med mandatperiod t o m 2006 rekommenderat de nya att 
fortsätta det systematiska förbättrings- och utvecklingsarbete. Kvarstående delar av projektet 
övergår till CKS vid årsskiftet 2006/2007.  

Mötesplatser – skärningspunkter mellan kollektivtrafikens linjedragning 
och människors rörelsemönster 
Projektledare: professor Tora Friberg 
Anställd forskare: Doktorand Mats Brusman, Tema Kultur och samhälle och CKS 
Finansiär är Vinnova (700 000 kr) samt CKS (200 000 kr) 

Projektets syfte är att studera och analysera mötesplatser i den byggda miljön med fokus på de 
mötesplatser som uppstår i anslutning till stadens trafikstrukturer och människors rörelsemönster. 
En utgångspunkt är den problematik som uppstår i motsättningen mellan å ena sidan krav på 
mobilitet och tillgänglighet och å andra sidan idéer om den ”goda”, ”attraktiva” och ”hållbara” 
staden. Detta tar sig uttryck i diskrepanser mellan visioner och föreställningar om stadsrummet och 
de förutsättningar som styr utformningen av den fysiska miljön. Stads- och trafikplanering sätts här 
i relation dels till en kommunal- och regionalpolitisk nivå, dels till hur stadens platser upplevs som 
fysiska och sociala rum av olika människor. Studien fokuserar bland annat på makten att forma det 
byggda stadsrummet och att definiera vad en mötesplats egentligen är.  

Projektet genomförs i form av fallstudier och knyts till ett antal utvalda stadsmiljöer/platser. 
Det empiriska materialet samlas in i Norrköping genom intervjuer, observationer på de aktuella 
platserna samt analys av olika typer av arkivmaterial. 

Studien har ett historiskt perspektiv som kan beskrivas i tre viktigare aspekter; platsers tidigare 
funktion och utformning, förändringar i relationer mellan aktörer (professionshistoria) och slutligen 
stadens historia i termer av modernitet och senmodernitet. Genusperspektivet uttolkat som 
kvinnors och mäns skilda erfarenheter, behov och preferenser kommer också att genomsyra 
projektet.  

I förlängningen kan detta projekt generera nya kunskaper om planeringsprocesser, vilka kan 
bidra till bättre förutsättningar att planera och utforma platser som fyller en funktion som allmänna 
mötesplatser och som stödpunkter i kollektivtrafiken. 

Projektet pågår till år 2007 och avrapporteras som avhandling. Under 2006 har det resulterat i 
rapporten ”Inte en stenöken till” – kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering 
och stadsliv (Mats Brusman) vilken tryckts i CKS rapportserie (Rapport 2006:4).  

Regionförstoring ur ett genusperspektiv 
Projektledare: professor Tora Friberg 
Projektet är finansierat av VINNOVA, Forskningsprogrammet Dynamo, med 1 204 000 kr och 
initierades 2004. Det avser finansiering av Tora Friberg på 50 procent under två år, med start 2005. 

Allt fler är benägna att pendla över en kommungräns för att komma till jobbet. Lokala 
arbetsmarknader som tidigare kanske bestod av två kommuner omfattar nu betydligt fler. Vi har 
alltså fått färre lokala arbetsmarknader. I dokument som hittills granskats verkar, med något 
undantag, denna utveckling relativt oproblematisk och något som man menar gynnar både regioner, 
kommuner och dess invånare. Det verkar uppfattas som att det är en del i utvecklingen; som om 
det vore en ”naturkraft”. Kanske är denna utveckling oundviklig såvitt inte de ekonomiska 
krafterna kommer att göra andra bedömningar och den nationella och lokala politiken drivs med 
andra mål för ögonen. Effekterna blir emellertid att det ställs krav på enskilda individer i 
arbetskraften att de skall vara beredda att resa allt längre för att komma till jobbet. I dessa 
sammanhang talas sällan i termer av män och kvinnor. Om man gör det visar det sig att det finns 
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betydligt fler lokala arbetsmarknader för kvinnor än män dvs. kvinnor pendlar inte lika långt. Vill de 
inte? Har de inte varit tvungna? Vore det inte bra för dem? Vad hindrar dem? Om de pendlar längre 
sträckor – hur har de då gått tillväga för att få ett bra fungerande vardagsliv? 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv granska diskursen 
kring regionförstoring och ställa den emot hushålls, särskilt kvinnors, vardagserfarenheter där 
förvärvsarbete, arbetsresor, oavlönat arbete med familj och hem pusslas ihop till en helhet i 
tidrummet. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas på effekterna på omsorgsarbetet som i 
dagens samhälle i hög grad bärs upp av kvinnor.  Projektet avslutas 2007. 

Kommunsamverkan i södra Östergötland (KÖBY senare VÖKBYT) 
Projektansvarig: Björn Eklund. 
Forskare: Lars Lagergren, Tema Q/Malmö högskola.CKS insatser görs inom ramen för en 
anställning vid CKS.  

Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner samverkar sedan år 2000 kring utbyggnaden av ett 
bredbandsnät. I samarbetets inledningsskede kontaktades CKS med önskemål att få projektet 
beforskat. Kansliet har därför följt projektet samt från och till deltagit i projektgruppsmöten mm. 
Minst ett forskningsprojekt har kommit igång men arbetet med att starta en utvärderingsstudie 
fortsätter. Under år 2005 har en delstudie genomförts av Lars Lagergren. Denna har avrapporterats 
till de ingående kommunerna. Kontakt med kommunerna upprätthålls genom Björn Eklund. Under 
projekttiden har antalet kommuner som tar del av olika samarbetsaktiviteter ökat och samtidigt 
pågår integrationsprocesser inom flera områden mellan de berörda kommunerna.  

Linköpings universitet som regional motor 
Projektansvarig: professor Reinhold Castensson, Institutionen för Tema  
Projektet drivs genom medel från CKS. Finansierat av CKS med 265 000 kr. 

Projektets syfte är att kartlägga och analysera nyexaminerade studenters preferenser då det gäller 
deras val av framtida bosättnings- och arbetsort. Avsikten är att lägga de uppmätta 
preferensprofilerna till grund för analyser av hur väl de matchas av regionens bostads- och 
arbetsmarknad.   

Två delstudier har genomförts, den ena inriktades på den första kullen studenter som 
examinerades från Campus Norrköping och den andra på studenter som examinerades vid Campus 
Valla, Linköping. Den första delstudien har redovisats i CKS-rapporten 2001:6 Social bundenhet och 
regional utveckling. Studenter väljer arbets- och bostadsort. Ett sammanfattande konferenspapper Interaktiv 
forskning som hjälpmedel i regional och lokal samhällsforskning har presenterats vid HSS05-konferensen 
”Högskolor och samhälle i samverkan” i Östersund. Slutrapporten som också inkluderar den andra 
delstudien kommer dessutom att kompletteras med en uppföljningsstudie från våren 2006. 
Projektet är ännu icke slutligt avrapporterat.  

Samverkan och konflikt i näringspolitiska nätverk: Kommuner, näringsliv 
och näringspolitik i Östergötland 
Projektledare: Geoffrey Gooch & Bo Persson, Ekonomiska institutionen, Avd för statsvetenskap.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

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

Huvuddelen av materialinsamlingen och bearbetningen av materialet har genomförts under 
perioden 2004-2006. Under 2006 har ett fåtal intervjuer genomförts inom ramen för projektet.  
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En student som inom projektets ram handletts lägger fram sin C-uppsats om näringspolitiska 
nätverk i januari 2007. Uppsatsen bygger på en enkätundersökning där frågor besvarats av 
näringslivssekreterare i över 40 kommuner i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och 
Östergötlands län. Slutrapportering av projektet kommer att ske under 2007.  

Skolans bemötande av så kallat hedersrelaterat våld 
Projektledare: universitetslektor Erik Olsson, Tema Etnicitet.  
Anställd forskare: doktorand Sabine Gruber, Tema Etnicitet.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

Projektet studerar hur s.k. hedersrelaterat våld hanteras av skolans personal. Projektet ska enligt 
planerna pågå under perioden 2005-2006. Intervjuer med elevvårdspersonal i grundskolans 
högstadium och gymnasieskolan har genomförts i fyra kommuner. Förutom elevvårdens 
traditionella yrkesgrupper; skolsköterska, kurator och psykolog, har även enstaka studierektorer, 
speciallärare och modersmålslärare intervjuats. Ett antal observationer har även genomförts. 

Projektet är under färdigställande. Utöver fältstudier har arbetet under år 2006 huvudsakligen 
ägnats åt bearbetning av fältdata och att skriva den rapport som kommer att redovisas våren - 07. 

Preliminära resultat från studien har presenterats vid Nordiskt Sommar Universitet (NSU) 
vintermöte Danmarks pedagogiska universitet i Köpenhamn mars – 06, likaså vid CKS kommun-
dagar i Finspång november - 06.  

Studien kommer bl.a. att presenteras vid årsmötet för Förbundet för forskning i socialt arbete, 
FORSA Östergötland, 13 februari i Linköping, samt vid FORSA:s nationella symposium Att göra 
socialt arbete – mellan manual och improvisation, Lund 20-21 mars.  

Socialtjänstens öppenvård för ungdomar. 
Projektansvarig: universitetslektor Helena Klöfver 
Projektmedarbetare: Christian Ståhl, Anna Morvall 
Projektet finansieras av CKS med 400 000 kr. 

Projektet syftar till att undersöka begreppet öppenvård, och via fyra kommunala 
ungdomsverksamheter studera vad öppenvård kan vara i praktiken. Projektet utgår från tre 
analytiska perspektiv: organisation, behandlingsideologi och social praktik. 

De fyra öppenvårdsverksamheter som studeras, tre i Linköping och en i Söderköping, har olika 
inriktningar, men förenas under begreppet öppenvård, där en av ambitionerna från kommunernas 
sida är att förhindra slutenvårdsplaceringar. I projektet analyseras hur de olika verksamheterna 
arbetar utifrån de tre perspektiven, samt skillnader och likheter mellan verksamheterna. Projektet 
baseras på intervjuer med personalen i verksamheterna, samt deltagande på personalmöten. Hittills 
har ett tjugotal individuella intervjuer genomförts, samt gruppintervjuer med de fyra 
personalgrupperna. Dessa intervjuer har sammanställts och presenterats för verksamheterna, i form 
av en delrapport, i september 2006.  Vid detta seminarium gavs personalgrupperna stort utrymme 
att komma med synpunkter på delrapporten. Under våren 2007 kommer intervjuer med 
verksamheternas chefer att genomföras och därutöver medverkan vid personalens möten. Projektet 
startade hösten 2005 och avslutas 30/6 2007. 

Parrelationer i förändring vid demenssjukdom 
Projektledare: docent Ulla Lundh, fil. dr Ingrid Hellström, Institutionen för vård och välfärd, IVV.  
Projektet finansieras av CKS med 500 000 kr. 

Forskningsprojektet bygger på en tidigare studie med övergripande syfte att få kunskap om 
livssituationen i det egna hemmet för personer med demenssjukdom och deras sammanboende 
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anhöriga. Vid datainsamlingens slut, hösten 2003, deltog 12 par i studien. Projektet presenterades i 
en doktorsavhandling3 våren 2005.  

Studien visade den förändring som paren genomgår från diagnos och under sjukdomens 
successiva utveckling under de första åren. Däremot saknades den sista fasen, när demens-
sjukdomen blir så grav att den sjuka personen förlorar alltmer av sin kommunikativa förmåga. CKS 
beslut att bidra med projektmedel innebar att studien under 2005 kunde följas upp med ytterligare 
en intervju med de par som deltagit. Våren 2006 genomfördes en första analys av intervjuerna. I 
studien finns en beskrivning av de 12 parens första upplevelse av sjukdomen och dess utveckling. 
Till detta kom nu intervjuer med ett tiotal som kunde beskriva en senare fas med bristande verbal 
kommunikation, flytt och i vissa fall död. Studien beräknas kunna avslutas under år 2007. 

Hållbara framtidsbilder för kvinnor och män  
Genomförs med projektledare Mattias Höjer (15%) och Ulrika Gunnarsson (100%) Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm och Tora Friberg (15%) och är förlagt till KTH. Projektet startade 
2006 och finansieras av VINNOVA.  

Projektet har som syfte att analysera hållbara framtidsbilder ur ett köns/genusperspektiv. Vilka 
könsstrukturer skapar eller upprätthåller framtidsbilderna? Finns könsperspektivet med i 
framtidsbilder som behandlar långsiktiga miljöproblem? Syftet är dessutom att hitta sätt att 
motverka att könsperspektivet försvinner. Genom att inkludera de viktigaste intressenterna vad 
gäller fysisk planering i projektet kommer det att leda till ökad kunskap och medvetenhet om 
könsmaktordningens betydelse för den fysiska infrastrukturens utbredning och användande. 
Granskningen av framtidsbilder är ett sätt att tydliggöra svårigheterna med att inkludera kön i 
analyser av framtider. Syftet med projektet är vidare att dra lärdomar av svårigheterna, och att 
utveckla metoder att analysera effekter på kvinnor och män av olika regionala utvecklingar. 

Etiken i kommunpolitikers beslutsfattande 
Projektledare/forskare: Nina Nikku  
Projektet finansieras av CKS med 300 000 kr. 

I februari 2005 beslutade CKS att bevilja medel till denna delstudie 2 som avser att fokusera de 
etiska resonemang och överväganden som aktualiseras i politiska beslut. Avsikten är att fördjupa 
kunskapen om de etiska val och ställningstaganden som kommunpolitiker gör. Studien ska ses som 
en del i ett större projekt där den första delstudien Etik, politik och ekonomi. Om normer och värden i de 
kommunala nämndernas arbete har publicerats i CKS rapportserie. Projektledaren är för närvarande 
tjänstledig varför det kommer att avrapporteras tidigast under hösten 2007. 

”Serviceprojektet” 
Projektledare/forskare: Gunnel Östlund, ISV 
Projektet finansieras av CKS med 150 000 kr 

Projektet bygger på samverkan med Linköpings kommun kring en framtida studie av sociala 
tjänster som service. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner förts mellan företrädare för 
Linköpings kommun, forskare vid Linköpings universitet och CKS kring möjligheten att studera 
Linköpings kommuns arbete med att utveckla socialtjänsten från ett serviceinriktat förhållningssätt. 
Detta gäller inte minst införandet av så kallade frivilliga serviceavtal inom hemtjänsten. CKS har 
agerat länk mellan kommunen och forskare från Linköpings universitet.  

Bakom den inledande projektbeskrivningen stod docent Elisabet Cedersund (IVV), vilken lades 
fram för CKS:s styrelse samt styrelsen för FoU-centrum Vård och omsorg. CKS:s styrelse beslutade 
att finansiera en förstudie till en forskningsansökan med 150 000 kr. Forskarrollen övertogs av MD 

                                                
3 Ingrid Hellström, (2005), Exploring ”Couplehood” in Dementia: a constructivist grounded theory study, Linköping, 
Department of Welfare and Care, Department of Thematic Studies. Diss. Linköpings Universitet. 
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Gunnel Östlund (ISV). CKS har medverkat i projektet genom Marie Gustavsson Holmström. 
Andra som aktivt deltagit är u adj Bett Larsdotter och doktorand Annika Larsson (ISV).  

Under 2006 har en pilotstudie genomförts i syfte att ringa in hur servicebegreppet inom 
socialtjänsten i Linköpings kommun skulle kunna studeras vidare. Pilotstudien kommer att 
avrapporteras under våren 2007. Inom ramen för projektet har även en projektskiss skrivits fram 
riktad till Vinnvård (samarbete mellan stiftelserna Vinnova och Vårdal). Skissen gick inte vidare till 
fullständig ansökan.  

Utbildningar 

Utbildningsprogram: Ledarskap i kommuner 
Inom området ”Ledning av kommuner” tillhandahåller också CKS ledarutbildningsmöjligheter för 
högre kommunala chefer (förvaltningschefer och motsvarande) i ett program som kallas ”ledarskap 
i kommuner” och som pågår under femton månader. Ett fjärde sådant program startade i 
månadsskiftet januari/februari 2006. Dessa program ingår i en långsiktig satsning på ledarutveckling 
inom den kommunala sektorn inom i första hand Östergötland. Även kommuner utanför 
Östergötland erbjuds medverka. Ansvarig för utbildningen har Monica Rosander varit. 
Finansieringen sker genom deltagaravgifter. 

Kompetensutveckling för vuxenutbildare  
CKS/LiU har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling (MSU) genomfört en ny form av 
kompetensutveckling för vuxenutbildare i länet, i form av självorganiserade studiegrupper med 
kvalificerad handledning. Handledare: fil. dr. Marie Gustavsson Holmström. MSU tillhandahöll 
utbildningsmaterial till deltagarna, och finansiering för handledaren.  

Upplägget byggde på att grupperna på egen hand genomförde ett mindre antal studieträffar då 
man tillsammans med handledaren diskuterar materialet. Dessa har, hösten 2005, kompletterats 
med två föreläsningar/seminarier i Norrköping, som CKS anordnat för samtliga deltagare.  

Deltagande kommuner har varit: Kinda, Åtvidaberg, Finspång, Motala, Mjölby, Söderköping, 
Linköping (både kommunal och fristående utbildningsanordnare) samt Norrköping (dito). 
Sammanlagt påbörjade 71 deltagare fördelade på tio studielag denna kompetensutveckling.  

Kompetensutvecklingen, som pågick under 2005 – 2006, avslutades i mars 2006.  Fil. mag. 
Anneli Persson Kuylenstierna har på CKS:s uppdrag genomfört en utvärdering, som redovisades i 
juni 2006. 

Kompetensutveckling för kvalitetsutveckling i förskolan, 2006-2007  
Under 2006 inledde Myndigheten för skolutveckling, MSU, en nationell satsning på kompetens-
utveckling för kvalitetsutveckling i förskolan. CKS koordinerar och organiserar arbetet samt knyter 
till sig andra medverkande. 

Det kommunurval som CKS/LiU, i egenskap av RUC/lärosäte, fått sig tilldelat av MSU 
omfattar 16 kommuner med en spridning över Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands 
och Södermanlands län. Deltagarna består huvudsakligen av rektorer/enhetschefer och utvecklings-
ledare på förvaltningsnivå.  

Kompetensutvecklingen är upplagd i form av en serie seminarier med föreläsningar, 
diskussioner och däremellan handledningstillfällen i mindre grupper. Ansvariga är Christina 
Rådegård och Lena Axelsson från rektorsutbildningen vid Linköpings universitet. Ansvarig för den 
dokumentation av satsningen som skall göras är fil. dr. Marie Gustavsson Holmström, CKS/HU. 

Göteborgs universitet har fått uppdraget att stå för en övergripande nationell utvärdering. 
CKS/LiU ansvarar för att en lokal utvärdering genomförs bland deltagarna. Den 27 februari 2007 
kommer en avstämningskonferens att hållas hos CKS/LiU i Norrköping. 
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Uppdrag, konferensmedverkan mm 

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 

Professor Tora Friberg 

Uppdrag inom universitet 
Proprefekt och adjungerad till institutionsstyrelsen vid Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, ISAK, Linköpings universitet. 

Ordinarie ledamot av anställningsnämnden, Linköpings universitet. 

Ledamot utredning om masterutbildningar, Bolongaprocessen. Tema: Miljö. 

Sammankallande i gruppen med uppgift att utröna eventuellt starka forskningsmiljöer vid 
filosofiska fakulteten Tema: Regionernas roll, Mobilitet, Kulturella mönster i det nya Europa. 

Ansvarig för nätverket FAST, Forskningsprogrammet om aktörer, samhälle och transporter 
tillsammans med professor Jane Summerton VTI, Tema Teknik och samhälle.   

Nätverket Genus & Byggd miljö – ett nätverk kring forskning och praktik, ska verka för utveckling 
av den byggda miljön ur ett genusperspektiv. Nätverket syftar till kunskapsutbyte, dels inom den 
forskning som pågår i Sverige och internationellt och dels inom de projekt som genomförs. 
Nätverket är rikstäckande och syftar också till spridning av aktuell forskning och praktik. Tora 
Friberg deltar aktivt i nätverket.  

Betygsnämnder 
061013 Robert Hrelja, Tema Teknik och social förändring. I hettan från ångpannan. Vetenskap och 

politik i konflikter om tekniska anläggningar. 

Uppdrag utanför universitet 
Ledamot i VINNOVAs programråd för Infrastruktur och effektiva transporter. 

Ledamot i VINNOVAs program för DYNAMO-projektet. 

Ledamot av Kommunförbundets/Kommun och landstingsförbundets forskningsråd. 

Föreståndare Björn Eklund 

Ingår i programrådet för socionomutbildningen. 

Ledamot i styrgruppen för samverkan mellan Svenska kommunalarbetarförbundet och Linköpings 
universitet. 

Medverkande i gruppen med uppgift att utröna eventuellt starka forskningsmiljöer vid filosofiska 
fakulteten Tema: Regionernas roll, Mobilitet, Kulturella mönster i det nya Europa. 

Forskare Leif Jonsson 

Medverkar i Helix-projektet (se ovan). 

Leif Jonsson deltar även i ledningsgruppen för samverkan mellan Norrköpings kommun, 
Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet. 
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Kommunikatör Lena Hådal  

För att ytterligare stärka kontakterna med kommunerna har Lena Hådal medverkat i utbildningen 
”Ledarskap i kommuner”. 

Inledningar och medverkan vid konferenser 

I olika sammanhang ombeds anställda och personer knutna till CKS att medverka vid konferenser 
seminarier genom föreläsningar, inledningar etc. Uppgiften är personlig därför att de tillfrågade 
innehar en speciell kunskap, samtidigt representerar denna person CKS, vilket är till gagn för CKS 
verksamhet.  

 Björn Eklund 

060315 ”Universitetet som kompetensresurs”. Kommunal och Linköpings universitet genomför 
kontaktseminarium. Förläsning: Forsknings- och utvecklingspolitik i kommunerna. Linköping 

060502  ”Kommunal FoU-politik”. Medverkar vid SKL seminarium i Örebro. 

060531 ”Framtidens kommuner – möjligheter och utmaningar”. Medverkar och föreläser: 
Östergötlands kommuner i samarbete för nytänkande. Konferensarrangör Södra Smålands 
kommuner och landsting, Tylösand. 

060824 ”Forskning på temat kommuner”. Björn Eklund och Leif Jonsson medverkar i workshop 
vid Komekmässan i Malmö 

060919 ”Att utveckla samverkan” Föreläsning om Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik vid möte 
med Centrum för Urbana Studier i Landskrona kommun. 

060925 Medverkan Boxholms kommunfullmäktige. Föreläsning: Kommunal utvecklingspolitik. 

061110 Medverkan tillsammans med fil. lic. Berit Grinups, Karlstads universitet, vid en studiedag 
kring ”Morgondagens socialtjänst”, Qvalitet Öst-konferens 

061122 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – flera kunskapskällor”. Inledning: Workshop 
kring behovet av kunskap i vardagen. Konferensarrangör: Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete. Linköping. Ett fyrtiotal deltagare i workshopen. 

Tora Friberg 

060111 Transportforum, Linköping. Inledning: Jobbet där, bostaden här: hur få vardagen att gå ihop när 
avstånden växer? 

060323  Moderator: CKS/NOPOUS Välfärdskonferens, Norrköping 

060328 Inbjuden att delta i rådslag om jämställdhet, Näringsdepartementet 

060418 Blekingerådet. Karlskrona. Inledning: Bilden av Blekinge – öppna dörrar och dolda vinklar 

060411 Pilotutbildning, Norrköpings kommun. Inledning: Tillväxtstrategier – pendling – vardagslivets 
situation 

060426 Banverkets Genusseminarium. Gillet, Uppsala. Inledning: Vardag och värderingar 

060607 Norrköpings kommuns projekt: Den goda staden. Kort presentation av pågående 
forskning 

060612 DYNAMO-programmets seminarium den 12-13 juni om rörlighet, Frösundavik, Solna. 
Inledning: Geusperspektiv på regionförstoring och regional utveckling 

060809/10 Internat Nätverket FAST. Inledning: Artikelförslag  och bokprojekt 
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060831 Föreläsning: Genusvetenskap Geografi– Genus – Går det ihop? Linköping 

060921 Seminarium med kommunchefer i Östergötland, Valdemarsvik. Inledning: Att leva i stan 
respektive på landet 

061004 Arrangör:  Kvinnor i transportpolitiken , Stockholm. Vem bestämmer? Ett seminarium om 
makten över transportpolitiken i Sverige. Inledning: Makt och kön 

061020 Genus & Byggd miljö – ett nätverk kring forskning och praktik, Lund, Lunds tekniska 
högskola. Inledning: Transporter, genus, offentliga rum, trafikrummet 

061129/30 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Föreläsning: Regionförstoring 

Eva Marie Rigné 

060315-17 Presentation av paper: University and municipalities-alove match or a marriage of conveniece? vid 
Internationel ProACT Conference i Tammerfors, Finland. 

Marie Gustavsson Holmström 

060424-25 Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS anordnar Socialtjänstforum, 
möte mellan forskning och praktik. Göteborg. Föreläsning: "Ett liv som andras" Föräldrar med 
funktionshinder.  

Övrigt 

Kommunbesök, samtal/intervju med ledamöter i kommunstyrelsen.  

060110 Finspång, Tora Friberg & Björn Eklund 

060206 Kinda, Björn Eklund & Tora Friberg 

060220 Ydre, Tora Friberg & Björn Eklund 

060504 Norrköping, Tora Friberg & Björn Eklund 

060511 Boxholm, Björn Eklund 

060516 Kinda, Björn Eklund 

060621 Linköping, Tora Friberg & Björn Eklund 

060906 Åtvidaberg, Björn Eklund 

061127 Ydre, Mats Johansson & Björn Eklund  

061206 Boxholm, Mats Johansson 

061211 Vadstena, Björn Eklund 

061211 Tranås, Björn Eklund 

061220 Norrköping, Björn Eklund & Tora Friberg 
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Kontaktskapande aktiviteter 

Utöver de besök som redovisas ovan har CKS kansli/medarbetare haft otaliga kontakter med 
kommunernas representanter samt med andra myndigheter och organisationer i olika former och 
sammanhang under verksamhetsåret. Nedan följer några exempel på sådana kontaktskapande 
aktiviteter: 

 
060404 Möte med Forskargrupp på Sköndal, Björn Eklund 

060508 Besök från Vinnova  

060607 ”Den goda staden”. Samverkansöverläggningar med Norrköpings kommun, CKS 
medverkar. 

060615 ”Myller och Mingel”. Universitetet möter Linköpings kommun. Björn Eklund medverkar 
och informerar om CKS. 

060822 Överläggningar Östgöta coop center Björn Eklund & Leif Jonsson 

060830 Träff med Specialpedagogiska institutet, regionkontoret i Örebro, Eva-Marie Rigné deltar i 
träffen. 

060907 och 061031. Besök från SKL. Under året har CKS vid två tillfällen haft besök från Sveriges 
kommuner och landsting, bl.a av deras FoU-enhet. 

061110 Östsams au, Mats Johansson & Björn Eklund medverkar. 

061120 besökte CKS kansli länsstyrelsens ledningsgrupp och informerade om verksamheten. 

Upprepade träffar med Myndigheten för skolutveckling. Eva-Marie Rigné/Marie Gustavsson 
Holmström 

Träffar med Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, Norrköping vid tre tillfällen. Eva-Marie 
Rigné och Björn Eklund 

Nationella nätverket för regionala utvecklingscentra/motsvarande har haft två möten under året 
som Eva-Marie Rigné/Marie Gustavsson deltagit i: 8-9/5: Falun, Högskolan Dalarna. 6/9: 
Stockholm, Lärarhögskolan  

Intervjuer/referat i media 

Tora Friberg 
Norrköpings tidningar: Intervju om pendling 

Extra Östergötland: Intervju om trafikplanering och kvinnor 

Tidningen LOOP, tidskrift om ledarskap, organisation och personal: Intervju, Att resa på kvinnors 
vis 

Radions P1: Inslag om pendling, plus repris 

Banverkets tidning Rallaren: Intervju om pendling 

Västerås tidning: Intervju om pendling 

Expressen: Artikel om arbetspendlingen 

Björn Eklund och Eva Marie Rigné 
E-tidskriften ”Gränsbrytning”: flera intervjuer.  
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Ekonomi 

Årets resultat slutar i ett underskott på 86 846 kronor. Det bör sättas i relation till att CKS i år har 
utbetalt ca 420 000 kr i forskningsanslag. Normalt fördelas utbetalning av forskningsanslag på en 
treårsperiod, där avsatta medel ackumuleras som eget kapital tills projektet avslutats. Det innebär att 
utbetalning av forskningsanslag budgeteras som underskott som tas av det egna kapitalet. Tidigare 
periodiserades detta. Av redovisningsmässiga skäl dras utbetalningar av forskningsanslag direkt på 
intäkter i redovisningen, detta förfarande minskar de redovisade intäkterna för CKS. Detta 
åskådliggörs genom att redovisa ”CKS utdelade projekt” som ett avdrag under intäkter i årets 
resultaträkning. Under året betalades ca 420 000 ut i forskningsanslag. Det lämnar CKS med ett 
justerat eget kapital på ca 500 000, borträknat skulder till utlovade forskningsanslag. I budget för 
2006 budgeterades det egna kapitalet till 500 000. Därmed ligger årets resultat helt i linje med 
styrelsens beslut från 2006. (Se bilaga) 

Publikationer 

CKS egen publicering av arbeten sker i tre serier, Rapporter och Innovativa Kommuner samt 
Arbetsnotat. De forskningsprojekt som får medel från CKS publicerar vanligen sina resultat i 
institutionernas egna rapportserier, böcker eller vetenskapliga artiklar. 
Under året har följande publiceringar skett: 

CKS Rapporter 2006 

Marie Gustavsson Holmström, Helena Forne-Wästlund, Rapport 2006:1, Omslaget – ett projekt med 
genomslag. Utvärdering av ett kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun. 
 
Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hyllander och Maria 
Monahov, Rapport 2006:2, Utvärdering av projektet ”Barns och ungdomars bästa”.  
 
Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren och Johan Fornäs, Rapport 2006:3, Två kulturstäder. Kultur och 
politik på lokala arenor. 
 
Mats Brusman, Rapport 2006:4 ”Inte en stenöken till!” Kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafikens 
plats i stadsplanering och stadsliv. 
 
Geoffrey Gooch, Bo Persson och Gabriella Jansson, Rapport 2006:5, Demokratisk dialog eller kamp 
om dagordningen? Studier av kommunikationen mellan kommuner, massmedier och medborgare i Östergötland. 
 
Susanne Severinsson, Rapport 2006:6, Tålamodets praktik. En studie om socialt arbete med barn och unga i 
svårigheter. 
 
Leif Jonsson, Monica Rosander, Rapport 2006:7, Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning 
av betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan. 

Rapportserien Innovativa kommuner 

Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg och Elisabeth Sundin, 2006:1, Kommunal forsknings- och 
utvecklingspolitik. 
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E.M Rigné, 2006:2, Kommuner och universitet – ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap? Om nationell 
FoU-politik och samverkan kring lokala kunskapsbehov. 

CKS Arbetsnotat 

Verksamhetsberättelse 2005. Arbetsnotat nr 32 

CKS Nyhetsbrev 

CKS nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bl. a. skickats till samtliga ordinarie 
ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige samt samtliga institutioner inom Linköpings 
universitet. Informationsavdelningen vid universitetet har medverkat med artiklar och 
redigeringsarbete. Upplagan är 1200 exemplar.  

Övriga publikationer  

Den belönade uppsatsen Vägar till Hälsa. En studie av kvinnors livsvillkor i tredje livsfasen. Av Anna 
Silén. 

Tora Friberg (2006) “Towards a gender conscious counter-discourse in comprehensive physical 
planning”, in GeoJournal 65: 275-285 

Leif Jonsson (red.), (2006) Kommunledning och samhällsutveckling, Studentlitteratur, Lund. I boken har 
flera av CKS medarbetare bidragit med ett antal kapitel:  

Leif Jonsson, redaktör, har bidragit med ”Förord”, ”Ledande kommunpolitikers syn på 
kommuner och samhällsförnyelse” samt ”Kommunledning och samhällsutveckling”.  

Tora Friberg med ”Kommunala utmaningar och genus. Om regionförstoring, pendling, 
produktion och reproduktion”. 

Björn Eklund med ”Kommuner som samhälleliga idébärare”. 

Tora Friberg, ”Tidspussel och platspussel. Om hur kvinnor tillägnar sig det offentliga rummet”. 
Antologi, Riksantikvarieämbetet. Ej publicerad ännu. 
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Norrköping i mars 2007 
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Bilaga 

Rapporter utgivna av CKS 
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. Geoffrey 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 
2005:1 Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för 

samhällsförändringen. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks 

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

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

2005:4 Kommunla samverkansmönster. En kartläggning av interkommunal samverkan i 
östgötaregionen. Lena Hådal, Monica Kastensson och Monica Rosander 

2005:5 Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi. Ingemar Nordin, Per-Erik 
Liss och Tommy Svensson. 

Bok Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik. Ann-Christin Cederborg, Björn-Ola 
Linnér och Roger Qvarsell. 

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

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

utvecklingsprojekt 
Maria Arvidsson 

2003:2 Etik, politik och ekonomi. Om normer och värden i de kommunala nämndernas arbete 
 Nina Nikku 
2003:3 Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel 
 TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs 
2003:4 Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling 
 Reinhold Castensson 
2003:5 Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun 
 Marie Gustavsson Holmström och Maria Arvidsson 
 
2002 
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2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser utvärderas. Eva Lindblad  
2002:2 Östsam – ett regionalt projekt i tiden  

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

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

Charles Edquist och Hans Sjögren 

2001:3 Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller på låtsas? 
Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm Ankarstrand 

2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende i Vadstena kommun 
Siw Larsson.  

2001:5 Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion om begreppet region i en 
föränderlig tid med exempel från Kinda kommun 
Hans Lönegren  

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

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

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

Siw Larsson  

1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget 
TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs  

1999:4 Scenarier för handlingsberedskap och hållbar utveckling 
Abdul Khakee  

 

1998 
1998:1 Vadstenamodellen – utveckling eller tidsfenomen? En studie av arbetet med en modell för 

kvalitets- och verksamhetsutveckling i nio kommuner 
Lars-Åke Gustafson  

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

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

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

arbetslösheten i Östergötland 
Nils-Eric Hallström  

Innovativa kommuner 
2006 
2006:1 Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik. Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg, 

Elisabeth Sundin 
2006:2 Kommuner och universitet – ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap? E.M. Rigné 
  

2005 
2005:1 Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. Exemplet Östergötland. Sofie 

Storbjörk. 
2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: Exemplet 

Östergötland. Kerstin Johansson  



 

 29 

2004 
2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005.  
 
2003 
2003:1 Ledning av kommuner. Samverkan i Östgötaregionen mellan forskning och praktik 
 Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell 
2003:2 CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska studier 1990-2002 
 Karin Sandberg 

Arbetsnotat utgivna av CKS 
2006 
32 Verksamhetsberättelse 2005. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 2006) 

2005 
31 Verksamhetsberättelse 2004. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 2005) 
2004  
30 Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 2004)  
2003 

29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska studier (mars 2003) 
2002 
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska studier  (februari 2002) 
26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt. Nils-Eric Hallström (mars 2002) 
27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt. Nils-Eric Hallström (april 2002) 

28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället 
Elin Wihlborg och Magnus Johansson (maj 2002) 

2001 
21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska studier  

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

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

– om kommunpolitikers uppfattning om förhållandet till lokaltidningen i Linköping och Motala 
Margareta Bure (april 2001) 

24 Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. En undersökning i Östergötland av 
fullmäktigeledamöters attityder till sin roll som politiker 
Nils-Eric Hallström (augusti 2001) 

2000 
14 Incubating a Science Park: The Origins of Berzelius Science Park and Medical Industrial Cluster 

Development in Linköping, Sweden. Jonathan M. Feldman (januari 2000) 

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

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

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

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

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

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

1999 
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9  Regioner och försökslän  
– en översikt över pågående forskning och kunskapsbyggande  
Johan Mörck (februari 1999) 

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

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

12  Arbete eller bidrag.  
En attitydundersökning bland arbetslösa i åldersgruppen 20–24 år 
Nils-Eric Hallström (augusti 1999) 

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

1998 
1 Ett forskningssymposium. Kommuner och forskning i samverkan  

(januari 1998)  

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

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

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

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

6  Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska data  
Ulf Sandström & Olle Persson (oktober 1998) 

7 Marielundsprojektet i Norrköping. Inledningsfasen januari – juni 1998  
Margareta Bure (oktober 1998) 

8 Frivilligcentralen i Norrköping. En utvärdering  
Margareta Bure & Maria Melin (november 1998) 
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Resultat och balansräkning 2006 
 

CKS Resultat och balansräkning år 2006   
Lenha 20070125  

Intäkter   
Kommunanslag/Östsam 3 500 000 
Universitetsanslag 1 162 000 
Nätverk Ledarskap i kommuner, medverkande kommuner 532 723 
Omslaget, Norrköpings kommun 54 460 
Regionförstoringar, Vinnova 617 467 
Samarbetsavtal med Myndigheten för skolutveckling 513 391 
Nätverk för vuxenutbildare, medverkande kommuner 83 957 
Vuxnas lärande, Myndigheten för skolutveckling 75 371 
Nätverk KS-ordföranden, medverkande kommuner 248 139 
Nätverk kommunchefer, medverkande kommuner 259 595 
KAF-projektet, Myndigheten för skolutveckling 174 810 
Helix processstöd 161 835 
Övrigt 115 936 
CKS utdelade projekt -422 597 
  
Summa intäkter 7 077 087 
  

Kostnader   
Löner månadsanst personal 2 061 920 
Löner och arvoden, tillfälligt anställda 54 257 
Betalda premier SPV/intern försäkringskassa/pensionskostnader 418 581 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 685 214 
Övriga personalkostnader/sjukvård/ utbildning/bilersättning 134 478 
Summa personalkostnader 3 354 450 
Lokalkostnader 2 400 
Summa lokalkostnader 2 400 
Övrig tjänst- anställn.kostn  916 928 
Konsulttjänster/ forskningstjänster/ utbildningstjänster 348 993 
Övriga tjänster- övrigt  485 367 
Resor, konfanl, hotell, repr 260 001 
Litteratur /tidsskrifter/ kurs- o medlemsavg 57 057 
Tryckning och kopiering  162 033 
Kontorsmaterial/datortillbehör/presentartiklar 18 041 
Tele post och transport 65 952 
LiU och institutionsavgifter 1 444 775 
Anläggningstillgångar- datorer/möbler/inredning 47 936 
Summa övriga kostnader 3 807 083 
  
Summa kostnader 7 163 933 
  
Årets resultat -86 846 
  
Eget kapital:   
IB 2006 1 665 127 
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Periodiseringar 1 247 217 
Årets resultat -86 847 
Saldo 2 825 497 
Periodiseringar -1 247 217 
UB 2006 1 578 280 
Skuld utdelade projekt -1 079 003 
Justerat eget kapital 499 277 
  

Kostnader redovisade projektvis:   

# Kommundagar 95 991kr (tryckning/matr 10 483 kr, konferensläggning/resor 63 829 kr, 

   porto 636 kr samt föreläsare 21 043 kr)  

# CKS Nyhetsbrev 116 133 kr (produktion 86 000kr, utskick 6 152 kr  

   porto 9 665 kr samt tryckning 14 316 kr)  

# Uppsatstävling 15 000 kr i prispengar (tryckning av uppsats tillkommer) 

# Projekt CKS:   
  Ledarskap i kommuner 532 723 kr  
  Regionförstoringar 617 467 kr 
  Samarbete Myndigheten f skolutv. 513 390 kr  
  Nätverk vuxenutbildare 83 957 kr  
  Vuxnas lärande 75 371 kr  
  Nätverk KS-ordförande 248 139 kr   
  Nätverk Kommunchefer 259 595 kr  
  KAF-projektet 174 810 kr  
  Helix 161 835 kr 
 
 
  

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 


