
Välkommen till Nyköping 

Full fart  
mot framtiden  
– missa inte tåget!
ksp ger dig biljetten och tåget avgår från Nyköping

2-4 september 2015 

En inbjudan från Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp)



Våra kommuner och regioner har olika förutsättningar att 
bedriva verksamhet och skapa utveckling. Antalet äldre, 
och inte minst äldre-äldre, ökar dramatiskt. En stor del av 
de barn som föds nu i västvärlden kommer att bli 100 år 
gamla och antalet individer i arbetsför ålder ökar inte i den 
utsträckning som samhället skulle vilja. Samtidigt som 
befolkningsstrukturen förändras påverkar urbaniseringen 
situationen. Hälften av världens befolkning bor numera 
i städer. Det är en trend som även är tydlig i Sverige. 
Bostadsbyggande, eller snarare bristen på bostadsbyggande, är 
en annan problematik vi brottas med. 

Statistiska centralbyrån (SCB), Boverket, Nationella 
kommunforskningsprogrammet, Helsingfors stad och 
Regeringskansliet med flera kommer under dessa dagar ge sin 
syn på ovan beskrivna utmaningar. Utmaningar som är olika 
men på många sätt hänger ihop, och som vi som utredare, 
statistiker och planerare brottas med dagligen. 

Förverkligandet av höghastighetståg i Sverige, en ny 
stambana, är i allra högsta grad något som berör Nyköpings 
kommun. 2017 är byggstart för Ostlänken, sträckan 
mellan Stockholm och Linköping via Nyköping. Hur 
tänker regeringen kring medfinansiering från regioner och 
kommuner, vilken betydelse kommer höghastighetståg ha för 
den regionala tillväxten och hur ser Nyköpings kommun på 
de möjligheter som uppstår med höghastighetstågen? Detta 
är några frågor som kommer att diskuteras under konferensen 
i ett paket som handlar om höghastighetståg. 

Programmet erbjuder också internationella utblickar och 
presentationer av statistikverktygen rAps och Kolada. Vi får 
inspiration om hur vi kan visualisera statistik - en favorit 
i repris från årskonferensen i Norrköping, men med nya 
färska exempel och tankegångar. Dessutom kommer vi på 
konferensen få höra om det förändrade medielandskapet och 
demokrati. Media och demokrati - två fundamentala och 
grundläggande begrepp i våra verksamheter.  

Vi hoppas att ni kommer uppskatta mixen i programmet 
och att det ska bli intressanta dagar. 

Dessutom tror vi att ni kommer uppskatta att få 
upptäcka Nyköpings kommun. Och glöm inte bort att 
ksp:s årskonferens är ett bra tillfälle för socialiserande och 
nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som är planerare, statistiker 
eller utredare i kommunen, regionen eller på ett statligt verk. 
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 statistiker, utredare och planerare, 
samt får inbjudningar till temadagar och konferenser. Läs 
mer på vår hemsida www.ksp.se.

Varmt välkomna till ksp:s 
årskonferens 2015 i Nyköping!

Martin Gustafsson, ordförande ksp

En konferens om framtidens utmaningar 
– utmaningar som är olika men som på många sätt hänger ihop

Välkommen till Nyköping 
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till Europas  

storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet 

gör Nyköping till en attraktiv boplats. Nyköping växer och vänder sig mot vattnet med nya 

bostadsområden. Ökad inflyttning och flera invånare är ett uttalat politiskt mål.

Nyköpings gästhamn och kanotstadion Skutskepparhusen - ett äldre kvarter i centrum Vattennära bostadsläge i Nyköping



ONsdagEN 2 sEptEmbEr

15.15 Vi upptäcker Nyköping med buss 
Vi besöker nya bostadsområden samt en av Sveriges modernaste högstadieskolor. 
Lättare förtäring ingår. Bussen avgår kl 15.30 utanför entrén till Sunlight hotel 
conference & spa.

17.00 Egen tid
Möjligheter finns till träning och bad i hotellets gym och spa.

19.00 Föreningens middag på sunlight hotel conference & spa 

tOrsdagEN 3 sEptEmbEr 

08.00 registrering

08.30 Nyköpings kommun hälsar välkommen!

09.00 den demografiska utmaningen
Om demografiska beteenden så som barnafödande, dödsfall och migration samt 
dess koppling till samhällsutvecklingen. Om befolkningskomposition, t ex 
åldersstruktur och familjesammansättning.
Lena Lundkvist, demograf, Statistiska centralbyrån (SCB)

10.00 Fika

10.30 Nationella kommunforskningsprogrammet: kommunala   
 verksamheter under omvandlingstryck 
Forskningen följer utvecklingen i olika kommuner vad gäller resursanpassning 
och verksamhetsutveckling och söker förklaringar till situation och 
händelseutveckling, t ex hur kommuner hanterar kriser och förändrade 
villkor. Exempel elevkullar och kompetenskrav som inte möter medborgarnas 
förväntningar på oförändrade skolorganisationer. 
Johan Wänström, forskare, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet 

11.15 analysera mera
För att utveckla och förbättra verksamheter behövs analys och uppföljning. Här får 
du veta hur du använder den öppna databasen Kolada för analyser och jämförelser. 
Maria Price, projektledare, Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA)

12.00 Lunch

13.15 Nyttobaserade infrastrukturinvesteringar
Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar och det är Sverigeförhandlingens 
uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet genom att ta fram 
förslag till principer för finansiering, ta fram en utbyggnadsstrategi samt hitta 
lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i 
förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och 
öka bostadsbyggandet. Detta innebär att det är första gången som infrastruktur, 
bostäder och samhällsnyttor kopplas ihop i en och samma förhandling.
Lotten Lindmark, utredningssekreterare, Sverigeförhandlingen, Regeringskansliet

14.00 Höghastighetstågens betydelse för regional tillväxt och   
 utveckling
Investeringar i bättre vägar och järnvägar bidrar till en ökad tillgänglighet. Vad 
innebär ökad tillgänglighet för en stad eller region? Vilka dynamiska, ekonomiska 
effekter uppstår om den fysiska tillgängligheten förbättras? 
Lars Pettersson, ekonomie doktor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping

14.45 Fika

15.15 på rätt spår mot tillväxt och regionförstoring – Nyköpings   
 kommuns arbete med och förväntningar på Ostlänken
Ostlänken är en planerad 150 km dubbelspårig järnväg för snabb 
persontrafik mellan Södertälje och Linköping. Det är också Sveriges 
största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana för 
höghastighetståg. Ostlänken kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och 
minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske 
ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen. 
Christian Udin, Ostlänkenansvarig, Nyköpings kommun

16.00 raps – ett verktyg för dina analyser 
Ett regionalt analys- och prognossystem, som består av statistik och modeller för 
analyser och prognoser på kort och lång sikt. Här får vi en beskrivning av den 
regionala analysplattformen. 
Lars Werke, projektledare för rAps, SCB & Marcus Jernström, projektledare för rAps, 
Tillväxtanalys

16.50 Egen tid 
Möjligheter finns till träning och bad i hotellets gym och spa.

19.00 gästabudsmiddag på Nyköpingshus

program

Nyköpings gästabud

FrEdag 4 sEptEmbEr 

08.15 registering till årsmöte

08.30 Årsmöte

09.00 på gång inom ksp och presentation av nästa årskonferens

09.30 rapport från prognosgruppens studieresa till Wien våren 2015 

10.00 Fika

10.30 Utblick Finland – trender i Helsingforsregionen
Leena Hietaniemi, forskare, Helsingfors Stads Faktacentral

11.15 de förändrade medielandskapen och demokratin
Jespers forskning handlar framförallt om mediernas bevakning av politik 
och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, mediernas 
nyhetsvärderingar, politikens medialisering, politisk marknadsföring m m. Han 
har även varit huvudsekreterare för Reinfeldt-regeringens Framtidskommission, 
där uppdraget var att identifiera vilka utmaningar Sverige står inför 2020 och 
2050. Fokus låg på utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, 
hållbar tillväxt, integration, migration, jämställdhet och demokrati samt social 
sammanhållning. 
Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation och journalistik, Mittuniversitetet

12.00 Lunch

13.00 bostadsplaneringskommittén – Kan regional planering öka   
 bostadsbyggandet?
Regeringen tillsatte i augusti 2013 en kommitté med syfte att utreda och lämna 
förslag till åtgärder som kan behövas för planeringen på regional och kommunal 
nivå för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar 
utveckling i alla delar av landet. I juni 2015 kommer kommittén att avge sitt 
slutbetänkande. 
Sara Jendi Linder, huvudsekreterare, Bostadsplaneringskommittén, Regeringskansliet

13.30 Visualisera bättre – få mottagaren att förstå ditt budskap 
Om arbetssätt, syfte, kreativitet och att hitta idéer. Dessutom tankeprocessen 
bakom verkliga kommunsiffror visualiserade på nya sätt. 
Jens Tärning, journalist, Norrköpings Tidningar

14.30 avslutning och fika

Moderator: Christian Skarman, demograf, Sweco och mångårig ksp-medlem



Plats för konferens och årsmöte
Sunlight hotel conference & spa, Nytorget 7, Nyköping, tel 
0155-20 50 00. Från tågstationen följer du Järnvägsgatan  
ca 300 meter och tar gångbron över järnvägen (se karta). 

Boende
Ett antal hotellrum är reserverade på Sunlight hotel 
conference & spa till konferenspriset 850 kronor per natt 
(inklusive moms). I priset ingår träning och bad i hotellets 
gym och spa. Hotellbokning sker vid konferensanmälan.

Konferensavgift
ksp-medlem: 3 500 kronor exklusive moms. 
ksp-medlem senior: 800 kronor exklusive moms. 
Ej medlem i ksp: 4 000 kronor exklusive moms. 
(Medlemskap i ksp kostar 300 kronor per år, se www.ksp.se).

I avgiften ingår samtliga föreläsningar, seminarier, måltider 
samt bussrundtur. För den som endast önskar delta under en 
av konferensdagarna reduceras avgiften med 1 000 kronor.

Information
Anmälan
Anmälan och hotellbokning görs på hemsidan: www.ksp.se 
genom anmälningslänken. Antalet platser på konferensen är 
begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men 
kan överlåtas på en annan person. 

Anmäl dig senast 20 juni så får du en present när du 
kommer till konferensen.  
Sista anmälningsdag är 17 augusti 2015.

Kontakt
Har du frågor om anmälan kontakta konferensbyrån 
Konstella: konferens@konstella.se, tel 08-452 72 86
Har du frågor om konferensens innehåll kontakta  
ksp:s ordförande Martin Gustafsson: styrelsen@ksp.se, 
tel 070-225 76 22

Årsmöte och extra föreningsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens 
årsmöte 4 september kl 8.30. Handlingar kommer att finnas 
på hemsidan www.ksp.se från och med 15 augusti.

................................................................................................................
Konferensen kommer att utvärderas via en webbenkät.

Bubbelpool och bassäng på hotellets spa-avdelning

Nyköpingshus

Järnvägsstation

gångbrosunlight


