
Målgrupp  Politiker och tjänstemän i alla deltagande  
kommuner

Plats  Konferens: Stockholms stadshus, Ragnar Öst-
bergs plan 1, Tel: 08 - 508 00 508, Hotell: Mornington 
hotel, Nybrogatan 53, Tel: 08-507 330 39

Tid  Från kl. 12.00 den 30 nov till kl. 13.30 den 1 dec.

Avgift  Kost 700 kr och logi 1 500 kr (inkl moms) 
per deltagare.  

Anmälan  Maila till viveka.nilsson@kfi.se eller ring 
031-786 59 00. Vid behov av specialkost, vänligen 
meddela detta i samband med anmälan. Sista anmäl-
ningsdag är den 1 nov. OBS! Anmälan är bindande.

Program den 30 november
12.00 Ankomst till och lunch på Stockholms stadshus

13.00  Välkommen!

13.30      Presentation av genomförda studier, 
  se baksidan av denna inbjudan

14.30 Kaffe

15.00 Presentation av genomförda studier forts.

16.00 Guidad tur i Stockholms stadshus

17.00 Bussfärd till Mornington hotel

19.00 Stockholms stad bjuder in och står som värd
  för middag i stadshuset

Program den 1 december 
08.30 Presentation av genomförda studier

10.00 Kaffe

10.30 Presentation av genomförda studier forts.

11.30  Avslutande summering

12.30 Lunch

13.30 Hemresa

Välkommen till

Nationella kommunforskningsprogrammets 
konferens i Stockholm 30 nov–1 dec!
Det nationella kommunforskningsprogram-
met har pågått sedan 2010 och nu är det dags
för den årliga men också avslutande konfe-
rensen i forskningsprogrammets andra del. 
Alla pågående studier planeras att färdigstäl-
las under 2016 och på konferensen kommer 
vi att presentera och diskutera resultaten från 
dessa (på andra sidan av denna inbjudan finns 
kortare beskrivningar av studierna). Under 
konferensen kommer vi också att göra en av-
slutande summering av programmet.  
Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med delta-
gande forskare och kommunföreträdare.
 Välkommen till två intensiva, inspirerande och 
givande dagar i Stockholms stadshus med övernatt-
ning på Mornington hotel.

Välkommen!
Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet
Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid Stockholms universitet
Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet
Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet

Deltagande kommuner i det Nationella 
kommunforskningsprogrammet :
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Studier som presenteras på konferensen
Krympande och växande kommuner 
I Sverige sker en omfattande urbanisering samtidigt som det finns flertalet kommuner som minskar i befolkning. 
I studien undersöks både kommuner som krymper och växer. Fokus ligger på vad som händer i kommunerna till 
följd av urbanisering och avfolkning samt vilka verktyg som används för att hantera problematiken.  

Kommunal bokslutspolitik
Med kommunal bokslutspolitik menas att resultaten som rapporteras i den externa redovisningen styrs och påverkas 
på olika sätt. I studien undersöks om kommunal bokslutspolitik är något som är utbrett inom kommunsektorn. 
Därvid kartläggs vilket förklaringsvärde politisk situation, ekonomisk utveckling och andra förhållanden har. 

Storstadsstudien
Kommunerna möter många utmaningar idag, alltifrån demografiska förändringar till ett ökat investeringsbehov. 
Det ställs stora krav på kommuners kapacitet och förmåga att hantera utmaningarna. I storstadsstudien belyses vilka 
utmaningar som Stockholm, Göteborg och Malmö står inför och vilka strategier städerna har för att hantera dem. 

Hållbar kommun
Social hållbarhet upplevs ofta som svårt att definiera och hantera då begreppet inbegriper människor och mjuka 
värden. Det blir därför av intresse att tydliggöra den komplexitet och problematik som föreligger. Syftet med studien 
är att belysa problem som är förknippade med social hållbarhet och vad det finns för verktyg att hantera dem. 

Kommunala styrsystem 
Här fokuseras kommuners styridéer. Därvid används en analysmodell som identifierar kommunernas arbete på olika 
nivåer, allt ifrån de ideal som diskuteras i organisationerna till de mer operativa aktiviteter som dessa har översatts 
till i praktiken. Genom analysmodellen erhålls en helhetsbild över arbetet med kommuners resursanpassning och 
verksamhetsutveckling.

Nytta eller nöje med revision i små och stora kommuner 
Revision och tillsyn har haft en framträdande roll i offentliga organisationer sedan lång tid tillbaka. Trots detta vet 
vi inte särskilt mycket om huruvida granskning gör nytta, på vilket sätt och om det står i paritet med de kostnader 
som är förknippade med granskandet. Därför undersöks kommunal revision med fokus på nytta, legitimitet och 
användning. 

Utveckling genom lärande
Studien handlar om hur offentlig upphandling påverkar kommunernas roll i kvalitetsutvecklingen av HVB-place-
ringar. Studien har nära beröring med några av samhällets mer påtagliga utmaningar för framtidens välfärdssamhälle. 
Fokus ligger på om och hur svenska kommuner arbetar med upphandling som ett utvecklingsredskap för HVB-
placeringar.   

Centralisering eller decentralisering av verksamheten 
– kommunala organisationsförändringars geografiska dimensioner
Kommunal verksamhetsutveckling kan innefatta många olika aktörer, processer och dimensioner. Den här studien 
fokuserar på organisatoriska förändringar med geografiska förtecken relaterade till reformer som syftar till att ut-
veckla och effektivisera verksamheten. Leder det till exempel till att verksamhet koncentreras till färre enheter på 
färre orter inom en kommun och i så fall varför?

Chefers strategier för att implementera samverkan
I studien fokuseras interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Syftet är att identifiera hur första och andra 
linjens chefer tar till sig samverkan som ett sätt att leda och organisera sin verksamhet, samt vilka strategier de an-
vänder för att implementera samverkan i sin organisation. 

Att fånga och konkretisera kommunal utvecklingskapacitet
Kommunerna möter en allt mer föränderlig omvärld och det blir viktigt att ha beredskap för att tidigt upptäcka 
signaler på förändringar och kunna anpassa organisationen. I studien undersöks kommunal omvärldsbevakning med 
fokus på vilken beredskap som finns i kommunerna för att möta framtida förändringar.   


