
Välkommen till Linköping och ksp:s årskonferens

Sverige – allt längre från medelvärdet?
                                   Hållbarhetens utmaningar

7-9 september 2016 

En inbjudan från Föreningen för kommunal statistik och planering 

Kom och var med när 
föreningen firar 50 år!



Social hållbarhet utgör temat för årets konferens. Demokrati, 
inflytande, jämställdhet, hälsa, livskvalitet, utbildning 
och bostäder är exempel på några faktorer som medverkar 
till social hållbarhet. Det går att studera social hållbarhet 
på olika nivåer och det går också att resonera kring social 
hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv. 

Statistik visar att skillnaderna i till exempel hälsa, 
medellivslängd och utbildningsnivå ökar mellan olika 
kommuner och mellan städernas olika stadsdelar. Våra 
kommuner och städer står inför många framtida utmaningar. 
Hur kan vi få med social hållbarhet på ett klokt sätt i arbetet 
med att till exempel arbeta med bostadsbristen? 

Att jobba med social hållbarhet är en utmaning. Det 
går att se social hållbarhet som ett av fundamenten i 
visionen om den goda kommunen eller den goda staden. 
ksp vill med denna konferens ge utredarna, statistikerna 
och planerarna mer kunskap och förståelse om social 
hållbarhet. Folkhälsomyndigheten, Stockholms stad, SCB, 
Näringsdepartementet, ksp:s prognosgrupp, Uppsala 
universitet med flera ska hjälpa oss i denna kunskapsresa. 

ksp-föreningen firar 50 år i födelsekommunen!

Att årskonferensen 2016 är i Linköping känns väldigt kul 
med tanke på att föreningen bildades just i Linköping 
1966. Mycket har förändrats sedan föreningen bildades 
– vilka frågor som ksp:are stångas med i sitt arbete, hur 
vi jobbar, vilka utmaningar som samhället står inför och 
hur kvällsaktiviteterna på ksp:s årskonferens ser ut. Mot 
bakgrund av detta känns det extra spännande att ksp:s 
”krutgubbar” kommer delta på konferensen och ge oss en 
tillbakablick över föreningens utveckling. 

Föreningen är också glad över Linköpings kommuns 
engagemang i arbetet med att anordna denna årskonferens. 
Vi ser fram emot att i september få lära känna Sveriges femte 
största kommun. En kommun som präglas av utveckling och 
framtidstro. 

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 och få inbjudningar till temadagar och 
konferenser. Läs mer på vår hemsida www.ksp.se.

Välkommen till  
Linköping 
– årets studentstad
Linköping är staden där medeltiden möter den 

högteknologiska framtiden. Kort sagt – staden 

där idéer blir verklighet. Tillväxten är stark, med 

innovativt universitet, robust näringsliv och expansiv 

stadsutveckling. Vi hoppas att du vill tillbringa ett par 

härliga sensommardagar på östgötaslätten för att fira att 

föreningen ksp fyller 50 år. 

Linköpings Domkyrka

Varmt välkomna till ksp:s årskonferens 2016 i Linköping!
Martin Gustafsson, ordförande ksp

Sverige – allt längre från medelvärdet?
Hållbarhetens utmaningar



ONSDAG 7 SEPTEMBER

15.15 Vi upptäcker Linköping med buss 
Vi besöker bland annat Vallastaden, kommande bomässeområdet 2017. 
Lättare förtäring ingår. Bussen avgår kl 15.30 utanför Konsert & Kongress, 
Konsistoriegatan 7. Åter ca kl 17.00.

19.00 Föreningens middag på Konsert & Kongress 

TORSDAG 8 SEPTEMBER 

08.00 Registrering

08.30 ksp och Linköping hälsar välkommen!
Martin Gustavsson, ordförande ksp och Helena Balthammar, Borgmästare, Linköpings 
kommun

08.50 Linköpings utmaningar
Linköping befinner sig i en spännande och expansiv fas. Det ställer 
samtidigt krav på att kommunen måste hantera flera strukturella 
utmaningar. Här ges exempel på hur kommunen aktivt arbetar med dessa 
frågor.
Joakim Kärnborg, utvecklingschef, Linköpings kommun

09.30 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
Stadskärnan i Linköping är för liten och behöver på sikt växa över ån. 
Här ges en inblick i arbetet med utvecklingsplanen för innerstaden där 
folkmängden i områden med innerstadskvaliteter ska växa från 20 000 till 
50 000 invånare.
Ninnie Hedström, översiktsplanerare, Linköpings kommun

10.00  Fika

10.30 Folkhälsoläget i Sverige
Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Totalt sett mår vi allt bättre, 
lever hälsosammare och blir allt äldre. Men det finns också ökande skillnader 
mellan olika grupper i samhället. 
Inger Heimerson, utredare, Folkhälsomyndigheten

11.15 Hur kan man använda ULF, Undersökningarna av   
 levnadsförhållanden?
Hur ser levnadsförhållandena ut bland olika grupper i det svenska 
samhället? Undersökningarna av levnadsförhållanden ger information om 
välfärdsområden som exempelvis boende, ekonomiska resurser, hälsa, fritid, 
medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och trygghet. 
Eftersom en del av frågorna är gemensamma med övriga EU-länders 
undersökningar går det att göra jämförelser med övriga länder inom EU.
Thomas Helgeson, Statistiska centralbyrån, SCB

12.00 Lunch

13.00 Kartläggning av boendesegregation som metod
Människor som bor isolerat från andra grupper i samhället riskerar att 
hamna i långvarigt utanförskap och detta kan få negativa konsekvenser 
för såväl berörda individer som för samhällsutvecklingen i stort. För att få 
kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut i en region, kommun eller i 
olika stadsdelar har forskare vid Uppsala och Lunds universitet genom en 
nyutvecklad forskningsmetod gjort en segregationsstudie.
John Östh, universitetslektor i geografi, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet

13.45 Skillnadernas Stockholm
Stockholms stads kommission för social hållbarhet har tagit fram en rapport 
som ger en samlad bild av skillnader i livsvillkor i Stockholms stad och hur 
dessa har utvecklats över tid. Kommissionens uppdrag är att utifrån aktuell 
forskning analysera utmaningarna på ett djupare plan och ta fram förslag till 
strategier och åtgärder där stadens verksamheter gemensamt kan bidra till 
att vända utvecklingen. 
Paul Alarcon, hållbarhetschef, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

14.30 Fika

15.00 Scenarier om flyktingmottagande i befolkningsprognoser
Hur kan man ta hänsyn till flyktingmottagande i prognoser? Scenarier på 
kommunal nivå. 
Sofia Papanikolaou, Linköpings kommun och Erik Broman, Malmö stad, medlemmar i 
ksp:s prognosgrupp

15.30 ksp under förra seklet på 30 min 
Från kommunstatistiker till kommunplanerare. Dagen avslutas kl 16.00.
ksp:s krutgubbar: Jan Lindgren och Staffan Johansson

18.00 Samling inför avfärd till Flygvapenmuseum
Bussen avgår kl 18.10 utanför Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7. 

18.30 Kommunens middag på Flygvapenmuseum
Guidad visning på muséet före middagen. Middag ca kl 19.30. Bussen tar 
oss tillbaka ca kl 22.45.

Program

FREDAG 9 SEPTEMBER 

08.15 Registrering till årsmöte

08.30 Årsmöte

09.00 På gång inom ksp och presentation av nästa   
 årskonferens

09.30 Fika 

10.00 Kommungruppsindelning 2016
Hur ser SKL:s nya kommungruppsindelning ut? Om kriterier och 
gränsvärden.
Elizabeth Gillingsjö, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

10.30 Demografins regionala utmaningar
I Långtidsutredningen analyseras de demografiska utmaningarna till 
2040 ur regionalt och kommunalt perspektiv. Särskilt fokus ligger 
på kommunernas ekonomi och verksamhet samt på arbetskrafts- och 
kompetensförsörjning. Analysen bygger på en regional prognos baserad på 
de ekonomiska scenarier som presenteras.
Sverker Lindblad, ämnesråd, Näringsdepartementet

11.15 Produktivitet – en avgörande faktor för ekonomisk  
 utveckling och välstånd
Hur effektivt använder vi våra resurser för att producera varor och 
tjänster? Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg 
med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. En skånsk 
produktivitetskommission har bildats för att kartlägga och analysera 
utvecklingen i regionen samt att formulera konkreta förslag på hur 
produktiviteten kan stärkas.
Pernilla Johansson, Senior Economist, Sydsvenska Handelskammaren

12.00 Lunch

13.00 Att analysera sociala skeenden
World Values Survey (WVS) är helt baserat på statistiska analyser av stora 
och komplexa frågor. Utgångspunkten är hur man arbetar kvantitativt i 
analyser av komplexa sociala skeenden. Utvecklingen av social hållbarhet 
behöver bra mätdata. Om värderingar och index. 
Bi Puranen, forskare vid Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare för World 
Values Survey (WVS)

13.45 100 procent finns inte
Medierna presenterar ständigt siffror om risker, rekord, partisympatier, 
arbetslöshet och mycket annat. Förstår vi vad siffrorna betyder och, icke 
minst, vad de inte betyder? Vad betyder det att förändringen ligger inom 
felmarginalen? Hur stor är sannolikheten att en frisk person klassas som 
sjuk vid ett rutintest? Det och mycket annat kommer vi få höra om här.
Allan Gut, professor emeritus i matematisk statistik, Uppsala universitet

14.30  Avslutning och fika

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



Plats för konferens och årsmöte
Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 
Linköping, tel 013-190 00 00. 

Boende
Ett antal hotellrum är reserverade på Elite Stora Hotellet, 
Stora torget 9, Linköping, tel 013-12 96 30 till 
konferenspriset 1 390-1 490 kronor per natt (inklusive 
moms), beroende på typ av rum. Logi bokas och betalas 
direkt till hotellet. Uppge koden: GKSP070916 för att få 
konferenspris.

Konferensavgift
ksp-medlem: 3 700 kr exklusive moms. 
ksp-medlem senior: 800 kr exklusive moms. 
Ej medlem i ksp: 4 200 kr exklusive moms. (Medlemskap i 
ksp kostar 300 kr per år, se www.ksp.se).

Information
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.

Anmälan
Anmälan görs på hemsidan: www.ksp.se via anmälnings-
länken. Antalet platser på konferensen är begränsat, först till 
kvarn gäller. Anmälan är bindande men kan överlåtas till 
annan person. 

Anmäl dig senast 23 juni så får du en present när du 
kommer till konferensen.  
Sista anmälningsdag är 22 augusti 2016.

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
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens 
årsmöte 9 september kl 8.30. Handlingar kommer att finnas 
på hemsidan www.ksp.se från och med 22 augusti.
................................................................................................................
Konferensen kommer att utvärderas via en webbenkät.


