
föreningen för kommunal 

statistik och planering (ksp)
en inbjudan från

välkommen till karlstad och konferensen

7–9 september 2011

statistik i planeringen  – inte bara siffrormetoder för bra underlag  i den kommunala planeringen



Grundare: Hertig Karl, år 1584.

Invånare: Drygt 85 500, och vi vill gärna bli fler.

Vatten: Staden ligger på deltat där Sveriges längsta älv, Klar- 
älven, möter Vänern. Du kan till och med bada mitt i stan!

Näringsliv: Världsledande inom pappers- och förpacknings- 
industrin, stor tjänste-, IT- och telekomsektor samt flera offent-
liga myndigheter. Framtidens förpackningar utvecklas här.

Utbildning: Stor gymnasieskola med 24 olika program och 
Karlstads universitet med ca 12 000 studenter.

Shopping: En verklig handelsstad. Rik centrumhandel och 
Bergvik Köpcenter med IKEA.

Massor att göra: VM-rally, Färjestads BK, Karlstads Grand 
Prix, båtbussar, konserter, opera, över 70 krogar och flera  
nybyggda idrottsanläggningar.

Hållbar tillväxt: Vindpark Vänern, Fair Trade City, Healthy City, 
solenergi och utbyggd kollektivtrafik.

Tid att leva: En attraktiv stad, nära vattnet och naturen, bra 
barnomsorg och skola, fina nybyggda bostadsområden. En stad 
med tillväxt och livskvalitet!

staden med  
den glada solen
Vi Karlstadsbor älskar att ha gäster! Det är 
ett arv vi har från den glada servitrisen Eva-
Lisa Holtz som på 1700-talet var så trevlig och 
vänlig att hon kallades för Sola i Karlstad.
Idag står hon staty mitt i Karlstad.

Kanske en tur  

med båtbussen?

Sola i Karlstad



Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, bjuder härmed in till 2011 års jubileumskonferens  
i solstaden Karlstad. 

2011 är ett speciellt år för ksp. För 50 år sedan bildades en kommunalstatistisk sektion inom Statistiska 
föreningen. Fem år senare ombildades sektionen till Svenska kommunalstatistiska föreningen, som 1978 bytte 
namn till det nuvarande, Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp. 

Årets konferenstema är ”Statistik i planeringen - inte bara siffror. Metoder för bra underlag i den kommunala 
planeringen”. 

Syftet med temat och konferensens olika programpunkter är att belysa den viktiga kopplingen mellan 
statistik och planering. Statistik beskrivs ofta som siffersammanställningar uppställda för sin egen skull. 
Men inom ksp arbetar vi med förädlad statistik i form av nyckeltal, prognoser och enkäter, som används i ett 
speciellt syfte, som underlag för beslut. De är byggstenar i ett lednings- och beslutssystem. 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med planerings- och beslutsunderlag. Det kan handla om 
att förutse hot och möjligheter i omvärlden och utveckla strategier som möter utvecklingen. Det kan 
också handla om att belysa viktiga samband och konsekvenser. Du är en planerare för vilken statistiken 
är en oumbärlig del i din verktygslåda eller en statistiker för vilken planeringen skapar ett nödvändigt 
sammanhang och mening för dina kunskaper.

Du behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i konferensen men genom att bli medlem får du 
möjligheten att ingå i ett nätverk med kommunala statistiker och planerare, samt får inbjudningar till 
temadagar och konferenser. Läs mer på vår hemsida www.ksp.se.

Välkommen till en spännande och lärorik konferens!

Hans Lindberg 
Ordförande ksp

statistik i planeringen 
– inte bara siffror



medverkande

hur träffsäker är 
befolkningsprognosen? 

Jeanette Bandel

Statistik- och metodchef, 
Utrednings- och statistikkontoret, 

USK AB

arbetsförmedlingen  
– kan de göra prognoser?

Johan Bissman

Analytiker,  
Arbetsförmedlingen

få ut det mesta av din 
undersökning

Silke Tindrebäck

Projektledare, Utrednings- och 
statistikkontoret, USK AB

gilla karlstad!

Tommy Granqvist

Kommunikatör och facebook-
redaktör, Karlstads kommun

staden med den glada solen

Katarina Lindström

Informationschef,  
Karlstads kommun

geodataportalen som 
planeringsverktyg 
Thomas Lundgren

Planerare,  
Örnsköldsviks kommun

välkommen till karlstad
Per-Samuel Nisser

Kommunstyrelsens ordförande 
(M), Karlstads kommun

att använda nyckeltal  
i planeringsarbetet 

Anders Norrlid

Kanslichef, Rådet för främjande  
av kommunala analyser, RKA



geodataportalen som 
planeringsverktyg
Marie Haldorson

Biträdande avdelningschef,  
Statistiska centralbyrån, SCB

hur jag har lyckats  
som idrottsman  

med hjälp av statistik

Stefan Holm

OS-medaljör i höjdhopp

reality bites

Ida Hult

VD, Trendethnography AB

hur ska vi arbeta i nätverk 
och grupper inom ksp?

Hans Lindberg

Ordförande ksp och planerings- 
ledare Haninge kommun

som man frågar får man svar 
Andreas Persson

Mättekniker, Statistiska centralbyrån,  
enheten för mätteknik, SCB

geodataportalen som 
planeringsverktyg 

Katrin Falk

Samordnare förvaltning geodata, 
Lantmäteriet Gävle.

hur träffsäker är 
befolkningsprognosen? 

Andreas Zeidlitz

Utredningschef,  
Jönköpings kommun

få ut det mesta av din 
undersökning 

Linda Zetterman

Projektledare, Utrednings- och 
statistikkontoret, USK AB



onsdag 7 september
14.30 Samling vid Värmlands Museum, Sandgrundsudden

14.40–15.50 Guidad tur genom Sandgrundsparken samt fika 
Sandgrundsparken – en ny stadspark vid vattnet.  
Vinnare av Sienapriset 2010.

16.00–17.15 Bussrundtur i Karlstad 
Följ med på en tur runt i Karlstads olika utvecklingsområden.  
Bussen avgår från Värmlands Museum.

18.30 Båtbuss (ca 45 min) till Mariebergsskogen 
Båtbussen avgår från Älvgatan (intill Residensparken)

19.30 Föreningens middag på restaurang Terrassen  
med möjlighet till dans.

23.30 ca Återresa med buss  
(Alternativt en promenad på ca 20 min till centrum.)

torsdag 8 september
08.00 Konferensregistrering på Karlstad CCC

08.30 Välkommen till Karlstad och ksp:s årskonferens 2011 
Moderator Henrik Torehammar, kommunstyrelsens ordförande  
Per-Samuel Nisser och ksp:s ordförande Hans Lindberg 

 Staden med den glada solen 
Om framgångsrikt varumärkesbyggande i Karlstads kommun. 
Katarina Lindström, informationschef, Karlstads kommun

 Gilla Karlstad! 
Hur Karlstads kommun kommunicerar med sina invånare via Facebook  
och andra sociala medier. 
Tommy Granqvist, kommunikatör och facebookredaktör, Karlstads kommun

 Samtal om hur politiker, varumärkesbyggare och sociala 
mediestrateger kan använda statistik

09.45 Fikamingel

10.15 Få ut det mesta av din undersökning 
Undersökningar och statistik används ofta som hjälpmedel vid planering och 
beslutsfattande. Men hur gör vi egentligen en bra undersökning? Vilken metod ska 
användas och hur vet vi att vi drar rätt slutsatser? Och finns det egentligen några rätt 
eller fel? Föredraget syftar till att ge inspiration och kunskap om vad som är viktigt att 
tänka på inför en undersökning eller för att bedöma kvalitén i ett undersökningsresultat. 
Silke Tindrebäck och Linda Zetterman, Utrednings- och statistikkontoret, USK AB, Stockholm

konferensprogram

Sandgrundsparken

Henrik Torehammar, 

Sveriges Radio



11.15 Som man frågar får man svar 
Om frågekonstruktion och frågetestning vid SCB:s enhet för mätteknik.  
Hur man formulerar och ställer frågor är viktigt vid statistiska under-
sökningar som ligger till grund för underlag vid planering. Det är genom 
frågorna som vi kommunicerar till respondenterna vad det är vi vill veta, 
vilken typ av information vi vill att de ska lämna. Illa utformade frågor leder 
till dålig datakvalitet i form av mätfel eller bortfall. Därför är det viktigt att 
utvärdera frågorna innan de används. 
Andreas Persson, enheten för mätteknik, Statistiska centralbyrån

12.15 Lunch

13.15 Hur träffsäker är befolkningsprognosen? 
Befolkningsprognoser är ett viktigt underlag i kommunal planering,  
men ofta stämmer inte prognoserna överens med verkligheten. Varför  
gör de inte det? Vilka är de vanligaste prognosfelen? Med exempel från 
Jönköpings kommun och från Hammarby Sjöstad, Stockholm. 
Andreas Zeidlitz, Jönköpings kommun och Jeanette Bandel, USK AB

14.15 Arbetsförmedlingen – kan de göra prognoser?  
Arbetsförmedlingen gör årligen såväl nationella som regionala arbets- 
marknadsprognoser. Arbetsmarknadsprognosen involverar flera hundra 
arbetsförmedlare och grundas på en stor intervjuundersökning med ca 
15 000 privata arbetsgivare liksom alla kommuner och landsting. Hur väl 
lyckas då Arbetsförmedlingen med sina prognoser och hur går de tillväga? 
Johan Bissman, Arbetsförmedlingen

15.00 Fikamingel 

15.30 Hur jag har lyckats som idrottsman med hjälp av statistik 
Stefan Holm, OS-medaljör i höjdhopp

16.15 Avslutning

19.00– Kommunes middag med underhållning  
på Karlstad CCC

Karlstad CCC by night



fredag 9 september
08.30 Föreningens årsmöte

09.00 Hur ska vi arbeta i nätverk och grupper inom ksp? 
En workshop om hur vi kan stärka och utveckla nätverken inom föreningen. 
Hans Lindberg, ordförande ksp

10.00 Fikamingel

10.30 Geodataportalen som planeringsverktyg 
En möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor.  
Vilka data finns tillgängliga? Hur får vi tillgång till data och hur fungerar 
affärsmodellen? Med exempel på hur Örnsköldsviks kommun 
använder detta i sin planering. 
Katrin Falk, Lantmäteriet, Marie Haldorson, SCB 
Thomas Lundgren, Örnsköldsviks kommun 

11.30 Att använda nyckeltal i planeringsarbetet 
I Kolada – kommun och landstingsdatabasen kan vi följa 
kommunernas och landstingens verksamheter år från år. Med över 
2 000 nyckeltal får vi underlag för analyser och jämförelser. Vi får en 
presentation av den nya databasen som är en sammanslagning av tre 
databaser: Kommundatabasen, WebOr och Sjukvårdsdata i Fokus. 
Anders Norrlid, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

12.15 Lunch

13.15 Reality bites 
Häng med på en trendetnografisk spaning. En rapp, 
rolig och relevant framtidsguidning där pinfärska 
insikter kring vardagsbeteende varvas med handfast 
omvärldsanalys. Möt etnologen och trendstrategen som 
slängt frågeformulären och lämnat fokusgrupprummen 
och gått ut i verkligheten. Hon ställer samhällstrender, 
livsstilsförändringar och beteendemönster i ett nytt ljus 
genom unikt tillämpade etnografiska undersökningar. 
Välkommen till en föreläsning där du både känner igen 
dig och skakas om. Samarrangerat för anställda  
i Karlstads kommun. 
Ida Hult, VD Trendethnography AB

15.00–15.30 Fikamingel och avslutning
Gågatan i Karlstad



Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesför-
ening för kommunalt verksamma strategiska planerare, utredare och statistiker. De 
flesta av medlemmarna arbetar med lednings- och beslutsstöd till kommunledning-
en 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. 
Mer information om ksp finns på www.ksp.se



Plats för konferens och årsmöte 
Karlstad Congress Culture Centre (Karlstad CCC), Tage Erlandergatan 8 A i centrala Karlstad med gångavstånd till 
kommunikationer och hotell.

Kommunikationer
Ni reser enkelt och smidigt till Karlstad med både tåg, buss och flyg.

Boende
Hotellrum är reserverade på:
Scandic Winn, Norra Strandgatan 9–11, ca 2 min från Karlstad CCC (konferenspris 1 201 kr + moms). 
Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, ca 7 min från Karlstad CCC (konferenspris 979 kr + moms).

Vandrarhemmet Carlstad City Hostel, Järnvägsgatan 8, ca 8 min från Karlstad CCC, bokas på www.carlstadcity.se  
eller tel 054-21 65 60. 

Konferensavgift 
ksp-medlem: 3 500 kr + moms 
Studerande: Fritt inträde till konferensen, 200 kr för lunch/fika för två dagar samt 300 kr för kommunens middag.
Seniorer: Fritt inträde till konferensen (inklusive samtliga måltider). 
Övriga: 3 900 kr + moms (medlemskap i föreningen kostar 300 kr per år, se www.ksp.se).

I avgiften ingår samtliga föreläsningar, seminarier och måltider. Även bussrundtur, båtbuss, föreningens middag 
samt kommunens middag med underhållning ingår. För den som endast önskar delta under en av konferensdagarna 
reduceras avgiften med 1 000 kr. Faktura för konferens och hotell utsänds av Visit Karlstad. 

Anmälan
Anmälan och hotellbokning görs på ksp:s hemsida www.ksp.se genom anmälningslänken eller direkt på adressen: 
http://kspkonferensen2011.comers.se.

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Du som anmäler dig före den 23 juni får ett fint badlakan 
med Karlstadssolen på. 

Sista anmälningsdag är den 8 augusti för att garanteras hotellrum till konferenspris.

Kontaktuppgifter 
Karlstad CCC: Lena Malmberg tel 054-22 21 00 lena.malmberg@karlstadccc.se
ksp:s styrelse: styrelsen@ksp.se
Karlstads kommun: Mona Stensmar Petersen tel 054-540 10 28 (mobil 0703-80 01 83) mona.petersen@karlstad.se

Årsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens årsmöte som äger rum 9 september kl 8.30.  
Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan www.ksp.se.

Konferensen kommer att utvärderas via en webbenkät.

information
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Befolkningen i Karlstads kommun 

ökade med drygt 1 000 personer 

under 2010.

43 procen
t av 

Karlstads-

borna har 

efterg
ymnasial 

utbildning.

Mer än 1 000 nyfödda barn såg 

sola i Karlstad under 2010.

5 630 personer valde att sätta 

ned sina bopålar i Karlstad 

under 2010. Flyttningsöver-
skottet blev 842 personer.

Lätt att hitta i Karlstad!



var med och utveckla visopak!

Varje förening med självaktning har en egen sångbok!  

Vår heter Visopak. 

Som tidigare inbjuds alla att komma med nya bidrag till Visopak. Skriv  

en eller flera nya strofer till ”Kommunplanören” och ”ksp är här igen”  

– gärna med anknytning till värdkommunen Karlstad. Du hittar texterna på  

www.ksp.se. Det går också bra att skriva egna sångtexter till andra melodier.

Ditt bidrag lämnar du till ordföranden via e-post (styrelsen@ksp.se)  

eller direkt till honom senast onsdagen på årskonferensen. Fina priser 

utlovas till dem som lämnat bidrag.


