
Välkommen till Örnsköldsvik
och Ksp:s Årskonferens
1 – 3 september 2010 

Anmälan senast 13 augusti
För garanterat boende till rabatterat pris senast 30 juli



Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten!

Här i Örnsköldsvik längtar vi först och främst till 
den 28 augusti för då inviger vi Botniabanan. 
Sen längtar vi till den 1 september då vi får hälsa 
Föreningen för Kommunal Statistik och Planering 
välkommen hit.
�Det händer mycket, resecentrum och stations-
lägen färdigställs, ny skola tas i bruk, bostäder 
byggs och en stor satsning i vår skärgård fullföljs. 
Under den första konferensdagen ingår ett besök 
på Ulvön, där ni med egna ögon får se en del 
av allt som gjorts. Men ni kommer också att få 
smaka på skärgårdens läckerheter.

Elvy Söderström
Kommunstyrelsens ordförande
Örnsköldsviks kommun

Föreningen för Kommunal Statistik och 
Planering
Föreningen för Kommunal Statistik och Planering (KSP) är en 
intresse- och yrkesförening för kommunalt verksamma strategiska 
planerare, utredare och statistiker. De flesta av medlemmarna 
arbetar med lednings- och beslutsstöd till kommunledningen 
som  strategiutveckling, scenarier,  omvärldsanalyser,  prognoser, 
uppföljningar , utvärderingar och andra typer av utredningar och 
analyser.

De flesta av KSP:s medlemmar är verksamma i 
primärkommuner.  Föreningen har dock även medlemmar i 
kommunägda bolag, Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
regionala organ, högskolor, universitet, SCB och Boverket. Även 
personer i privata företag med uppdrag åt  kommuner samt 
studenter kan bli medlemmar. 

KSP:s viktigaste forum för erfarenhetsutbyte, kontakter och 
kompetensutveckling är dess nätverks- och arbetsgrupper samt 
årskonferensen på hösten varje år.



Välkommen till KSP:s årskonferens i Örnsköldsvik 2010!

Den 1 till 3 september i år har KSP sin traditionsenliga årskonferens. Detta år i äger den rum Örnsköldsvik. Som vanligt 
försöker vi hålla ihop en röd tråd under konferensen. Temat detta år är ”Tillbaka till framtiden – Nya utmaningar för 
Kommunal strategisk planering under 2010-talet”.

Vi har nu gått in i ett nytt decennium på 2000-talet. Inför millenniumskiftet möttes vi av en mängd förutsägelser om 
hur framtiden skulle gestalta sig. Det som inte hände under 00-talet kanske slår in på 10-talet i stället? Det visar sig ofta 
att vi har en viss tendens såväl underskatta som överskatta hastigheten i framtida förändringar. Vi verkar underskatta 
hastigheten för tekniska förändringar medan vi överskattar hastigheten för sociala förändringar. 

Avsikten med årets tema är att belysa hur den strategiska planering som många KSP-medlemmar bedriver kan bestå 
av att analysera och visualisera kommunala framtider.  

På vad sätt innebär arbetet med framtidsbedömningar, prognoser och omvärldsanalyser ”strategisk planering”? Hur 
påverkar ökad osäkerhet kvaliteten i beslutsstödet ?  Vilken roll har och får statistik och andra data i denna process ? 

Föreläsningarna och seminarierna är tänkta att som tidigare ur olika perspektiv anknyta till strategisk planering och 
beslutsstöd, denna gång med fokus på temat kommunala framtider. Temat bygger vidare på dialogen från tidigare 
årskonferenser. Utvecklingen går mot ett mer ”raplext” samhälle mer präglat av komplexitet, osäkerhet och snabb  
förändringstakt. Det blir allt viktigare att i tid förutse hot och möjligheter och att utveckla strategier som möter 

utvecklingen grundat på analys av kommunens styrkor och svagheter. Vår ambition är också 
att som tidigare lyfta fram betydelsen av kvalitetssäker statistik och andra kvantitativa data i 
underlaget för strategiska beslut. 

Hans Lindberg, ordförande KSP



Ulf Eklund
Moderator, 
Chefredaktör
Tidningen 7

Glenn Nordlund
Kommunalråd, 
1:e vice ord-
förande 
kommunstyrelsen
Örnsköldsvik

Bengt Wahlström
Företag & Fram-
tid AB. Civileko-
nom, expert på 
trendbevakning 
och omvärlds-
analys

Lars Wiberg
Stemme & Wi-
berg AB. Civil-
ekonom och en 
av Sveriges mest 
produktiva för-
fattare inom af-
färs- och ledar-

skapsområdet. Författare till bl.a. 
Visionen ett ledningsinstrument i 
lärsamhället, som utsågs till Årets 
PA-bok

Ola Nylander 
Professor
bostadens
Arkitektur
Chalmers
Institutionen
för Arkitektur

Lars Westin
Professor före-
ståndare Cerum - 
Centrum för 
regionalvetenskap
Umeå Universitet

Stig-Björn Ljunggren
Fil. dr i stats-
vetenskap, sam-
hällsdebattör och 
författare med 
flera böcker om 
svensk politik 
bakom sig. Han 

är också konsult på deltid hos PR-
företaget Graylings Stockholms-
kontor

Christina Johannesson
Samhällsvetare, 
arbetar med bo-
stadsfrågor på Bo-
verket

Ida Hult
Trendethnograp-
hy AB. Möt Ida 
Hult som slängt 
frågeformulä-
ren och gått ut i 
verkligheten. Hon 
ställer samhäll-

strender, livsstilsförändringar och 
beteendemönster i ett helt nytt ljus 
genom unikt tillämpade etnografis-
ka undersökningar. 

Tomas Björk
Statsvetare inom 
Jönköpings kom-
mun som jobbar 
med utredningar 
och analyser.

Allan Gut
Professor i
matematisk
statistik, 
Uppsala
universitet. Fick 
utmärkelsen
Årets statistik-

främjare 2008 med motiveringen: 
för att ha spridit statistisk kunskap 
till en bred publik genom att skriva 
populärvetenskapliga böcker, hål-
la föredrag om dessa och debat-
tera statistiska frågor i tidningar 
och TV. 

Övriga medverkande:

Märit Mälbi
Sveriges Kommuner och Landsting

Anette Rydqvist
Boverket

Hans Lindberg
Ordförande i KSP. Planeringsledare 
i Haninge kommun, arbetar på en-
heten för strategisk planering med 
bostadsstrategier och områdes-
utveckling. 

Charlotte Hedlund
Fysisk planerare på Örnsköldsviks 
kommun. Arbetar med detalj- och 
översiktsplanering.

Sonja Eliasson
Verksamhetschef för plan och 
bygg, Örnsköldsviks kommun. 

Thomas Lundgren
Planerare på Örnsköldsviks kom-
mun. Arbetar med översikts-
planering och utvecklingsfrågor.

Torbjörn Johansson
Ledare för kommunens projekt 
ISSI. Arbetar på företaget 
Innovation Impact.

Medverkande



Program torsdag 2 september
08.00 Registrering

08.30 Välkommen till KSP konferens!
Presentation av årets tema, Hans Lindberg ordf. KSP 

08.40 Välkommen till Örnsköldsvik!
Glenn Nordlund, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen

09.00 Örnsköldsvik planerar för framtiden
Thomas Lundgren, Vanja Östman m.fl. Öviks kommun

10.00    Kaffe 

10.30 15 år i backspegeln
Bengt Wahlström Företag & Framtid AB

11.15 Reality Bites Kommunutveckling
Ida Hult Trendethnography AB

12.00    Lunch

12.45 Så kommer vi att bo i framtiden
Ola Nylander Chalmers Institutionen för Arkitektur 

13.30 Så påverkas det kommunala uppdraget till år 2020
Märit Melbi Sveriges, Kommuner och Landsting  

14.15      Kaffe

14.45 Så kan kommunens arbetskraftsproblem hanteras
Lars Wiberg Stemme & Wiberg ABw

15.30-  Hur räknar man på en hållbar regional utveckling?

16.15 Lars Westin, Professor Cerum, Umeå Universitet 

19.00- Kommunens middag med dans
01.00 Hotell Statt i Örnsköldsvik

Program onsdag 1 september
10.55// Flyg (10.55 Malmö Av, 12.25 SAS) ankommer till Umeå
12.25 Gemensam transport till resecentrum Umeå Östra

11.15- Visning av Umeå Östra resecentrum 
För dem som kommer med flyg 10.55

Lunch

13:15 Avresa med Botniabanan från Umeå till Örnsköldsvik  
Guidning under resan, tilltugg m.m. 
Gunnar Sundgren, informatör, Botniabanan AB

14.10 Ankomst till Örnsköldsvik.  Möjlighet att checka in och 
lämna bagage på hotell

15.00 Avresa från Ö-vik till Köpmanholmen med buss 

16.00 Avresa till Ulvön med båt 

17.00 Ankomst till Ulvön 

18.00 Surshow med surströmmingsprovning
Ruben Madsen, estradör och 

ens ordförande

19.00

21.30

23.00



Fredag 3 september

8.30 Föreningens årsmöte

9.30  Seminariepass 1(kaffe serveras under seminariet)
Välj mellan

Christina Johannesson,  Annette Rydqvist, Boverket

e-tjänster för inlandet
Torbjörn Johansson, ledare för projektet ISSI

10.30  Seminariepass 2 (kaffe serveras under seminariet)
Välj mellan

-
rankningar Tomas Björk, Jönköpings kommun, 
Sonja Eliasson, Örnsköldsviks kommun

Charlotte Hedlund, Örnsköldsviks kommun

11.30  Så manipuleras siffror och statistik för att passa
politiken
Allan Gut Professor, Uppsala universitet

12.30  Lunch

13.30  Så går det i valet!  Och vad händer sen? På kort och 
lång sikt? Vi tas med på en framtidsresa som kanske 
börjar redan tredje söndagen i september 2010. 
Stig-Björn Ljunggren Fil dr Statsvetare debattör

14.30  Avrundning  

14.40  Kaffe för dem som vill 

Information om seminarierna

Riktlinjer för bostadsförsörjningen - en plan för boendet
Vilken nytta har kommunerna av att ta fram riktlinjer för bo-
stadsförsörjningen? Vad bör riktlinjerna innehålla?  Är samverkan 
mellan olika aktörer en förutsättning för en fungerande bostads-
marknad?

ePower for the People - InneLandet.se, mötesplats och e-tjänster 
för inlandet/landsbygden
Inom ISSI-projektet utvecklar vi  e-tjänster på landsbygdsbornas 
villkor för utbildning, företagande, turism och näringsliv. Inne-
Landet.se är en ny typ av samhällsservicemodell byggd på sociala 
media som syftar till att förbättra möjligheterna att leva och bo 
på landsbygden.

Att ranka en rankning - en granskning av kommunrankningar 
Undersökningar som mäter och rankar kommuner ur olika per-
spektiv blir allt fler och får inte sällan stort genomslag i media. 
Men vad mäter de egentligen och hur säkra är de slutsatser som 
dras? Exempel ges på kvalitetssäkring av nyckeltal inom bygg- 
och miljöområdet.

Barn- och ungdomsperspektivet i fysisk planering
En av de fyra grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rät-
tigheter är att barnets bästa ska komma i främst rummet vid alla 
åtgärder som berör barn. Hur kan vi beakta barn- och ungdoms-
perspektivet i fysisk planering? Hur kan vi öka barn och ungas 
deltagande och inflytande i fysisk planering och i andra kommu-
nala verksamheter?



Information
Plats för konferens och årsmöte 
Arken Tjänstecentrum, Strandgatan 21 i centrala Örnsköldsvik 
med gångavstånd til kommunikationer och hotell. Huvudlokal är 
Galejan.

Kommunikationer
För deltagare som vill åka tåg med Botniabanan 1 september 
rekommenderas flyg med Malmö Aviation avgång Bromma 09.50 
och ankomst Umeå 10.55. Alternativt med SAS från Arlanda 
11.25, ankomst 12.25. För övriga flygbolag till Umeå, se länkar på 

. Flyg till Örnsköldsviks flygplats bokas via 
. För bokning av tåg och buss för resenärer 

söderifrån hänvisas till .

Boende
Hotellrum är reserverade på Hotell Statt och Hotell Focus i 

Ö

Avgift
KSP medlem: 3.500 kr + moms 
Ålderspensionär: Fritt inträde till konferensen 
Studerande: Fritt inträde till konferensen. 500 kr för lunch/fika 
för två dagar samt 500 kr för kommunens middag.
Övriga: 3.900 + moms 
Avgiften inkluderar samtliga förläsningar, seminarier, guidning 
och lunch i Umeå, tåg från Umeå till Övik, konferenslunch och 
fika, resa till Ulvön med föreningens middag samt kommunens 
middag. För den som deltar endast en konferensdag ges 1000 kr i 
rabatt.

Anmälan sker senast 13 augusti genom länk till 
anmälningsformulär på KSP:s hemsida www.ksp.sep . 
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. 



1) Jag är en tjänsteman ifrån 
en svensk kommun nånstans

som ska försöka få den här 
kommunen i balans

Jobbar på kommunkanslit 
med en väldigt viktig bit

fast många tycker nog att det 
blir bara skit

./. Jo vi tycker nog att det blir 
bara skit

Jag har gjort en GPF
Den blev ingen lyckoträff

och delområdesprognos
det är ganska svårt, gunås

samt en häftig KBP
För man vill ju hänga me’

min syftemålsättning det är 
att bli planör

./. Hans syftemålsättning det 
är att bli planör

2) Jag är en tjänsteman med 
häcken full av planeringsfrågor
men politikerna blir aldrig 
riktigt eld och lågor

Fast jag skrivit ner på pränt
riktigt fina dokument

som jag stup i kvarten till dom 
översänt

./.Som han stup i kvarten till 
dom översänt

Men jag vill ej bli ingenjör
fast jag vet nog hur man gör

Inte heller stadskassör
fast det ger en bra dusör

inte heller bli jurist
för det är nog väldigt trist

och det hade mig nog knäckt 
om jag blivit arkitekt.

Mitt syfte är att bli en bra 
kommunplanör

./. Hans syfte är att bli en bra 
kommunplanör

3) Jag är en tjänsteman
ifrån en svensk kommun nån-
stans
som för en ny och jättefin idé 
vill dra en lans
Jag lurar ut en bra modell 
kanske redan nu ikväll
någon synnerligen okonven-
tionell
./. Han är synnerligen okon-
ventionell
Doa-doa doa-doa
Jo man tar en rajtanta sam-
mankallar – bla bla bla
och beslutar – tra la la
Och – hur var det nu det va
Jo visst kan man om man vill 
när man bara tänker till
Ja – nog är ja’ en jättebra 
kommunplanör
./. Nej han är inte någon bra 
kommunplanör
Nej han är inte någon bra 
kommunplanör

Kommentar

Det har ju hänt mycket i kom-
munerna sedan kommunpla-
nören skrevs för runt 25 år 
sedan.

GPF är det kanske inte så 
många som tar fram idag – 
däremot omvärldsanalys. KBP 
är väl också mindre vanlig och 
heter kanske bostadsstrategi 
nu.

I övrigt jobbar vi ju med 
klimatstrategier, visioner, kva-
litetssäkring , nyckeltal  m.m. 
m.m.

Så det finns både stora möjlig-
heter och behov av att uppda-
tera kommunplanören – som 
idag kanske blivit en kommun-
strateg. 

Vi ses i ÖRNSKÖLDSVIK!

Var med och utveckla  VISOPAK !
Som tidigare inbjuds medlemmarna att tävla med bidrag till Visopak. Skriv en eller flera nya strofer till Kommunplanören. 

Alternativt skriv en eller flera nya strofer till KSP är här igen - gärna med anknytning till värdkommunen Örnsköldsvik.

Kommunplanören (Mel.:Skogsflanören med Snoddas)  Text: Lasse Mårtensson, Sune Bernsand, Johan Carlström, Jan Lindgren
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