En inbjudan från Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp)
i samarbete med Statistikmyndigheten SCB och Örebro kommun

Vad är säkert i osäkra tider?
– Att nå fram med träffsäker statistik och planera hållbara städer
ksp:s årskonferens i Örebro 21-23 september 2022

www.ksp.se

Lite av mycket på årets konferens!
Äntligen är det dags igen! Ksp bjuder in till en traditionell
årskonferens i Örebro den 21-23 september. Normalt sett
brukar konferensen vara lite tidigare i september men på
grund av valet i höst har vi valt att senarelägga konferensen.
Senast vi sågs fysiskt var på årskonferensen i Umeå 2019.
Därefter medförde pandemin att årskonferenserna 2020
och 2021 hölls digitalt. Detta innebar att en svit på 53
årskonferenser i traditionell mening bröts.
Därför känns det kul att återigen kunna öppna upp för en
ny årskonferens där vi får möjlighet att samlas och träffas
igen. Årskonferenserna spelar en viktig roll för föreningen
som mötesplats. Nu när vi återigen satsar på att träffas så
känns det extra kul att Örebro kommun är värdkommun.
Nu får vi möjlighet att besöka Örebro, en expansiv stad och
region, med sin historia och sitt intressanta läge i Närke. På
tal om historia så är en middag på anrika Örebro slott bokad.
Örebro är ju starkt förknippat med SCB och därför är det
extra kul att kunna säga att SCB är med som medarrangör
till årets konferens.
Några ord om programmet. I dessa osäkra tider, med
pandemi, krig och ekonomiska osäkerheter, så vill årets
konferens bidra med hjälp till färdriktningen framåt.
På torsdagen är fokus på statistik och eftersom vi är i
Örebro så har vi haft möjlighet att välja och vraka bland all
den statistikkunskap som finns i staden. På torsdagen har vi

även bjudit in Jo Røislien från Norge. Jo har bland annat haft
en populärvetenskaplig underhållningsserie på TV i Norge
om siffror, statistik och vetenskap. På fredagen blir det mer
fokus på planering och som avslutare på fredagen kommer
Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare med fokus
på hållbarhet.
Förutom föreläsningar och möjlighet att träffa kollegor
inom samma skrå så kommer vi den 21-23 september få
möjligheten att lära känna Örebro. Detta genom bland
annat bussrundtur, stadsvandring och presentationer från
Örebro kommun. Annars är programmet till stora delar
traditionsenligt förutom en djärv förändring då vi lagt in
årsmötet innan bussrundturen på onsdagseftermiddagen. Vi
får i efterhand utvärdera om detta var en bra förändring.
Årskonferensen är öppen för alla som är intresserade av
dessa frågor, det spelar ingen roll om du jobbar i en kommun,
en region eller är konsult eller jobbar inom staten. Det har
ingen betydelse om du är medlem i föreningen eller inte för
att delta, men vill du bli medlem finns det möjlighet att
till en förmånlig kostnad gå med i samband med konferensbokningen. Hoppas vi ses i Örebro 21-23 september 2022!
Läs mer om ksp på vår hemsida www.ksp.se.
Martin Gustafsson, ordförande i ksp, Föreningen för
kommunal statistik och planering.

Välkommen till Örebro!
Örebro ligger beläget vid Hjälmarens västra strand och är Sveriges sjätte största kommun. Här bor nästan 157 000 människor
och här finns örebroare från inte mindre än 165 olika länder. Staden grundades för över 750 år sedan då även Örebro
slott började ta form. Redan då möttes flera av landets viktigaste vägar här. Örebro har alltid varit en central mötes- och
handelsplats och än idag är det ett viktigt logistiskt centrum.
I dag är Örebro en modern stad med ett blomstrande näringsliv, ett växande universitet och ett universitetssjukhus. Förutom
logistik och handel har Örebro också en betydande industri, en utvecklad utbildningssektor och statistikmyndigheten SCB.
Här finns inte bara Örebro universitet utan i Örebro finns även en omfattande utbildning för barn och ungdomar med olika
former av funktionsuppsättningar.
Det är alltid nära till en varierad natur. I Örebro möts slätterna i söder och bergen i norr. Detta gör cykel till ett populärt
färdmedel, här finns mil efter mil av cykelvägar. Även den som gärna ger sig ut på cykel i skog och mark har bra
förutsättningar runt Örebro. Här finns ett av norra Europas största ledsystem för mountainbike med över 100 mil MTB-leder.

Program
Moderator: Ann-Marie Flygare, Örebro universitet
ONSDAG 21 SEPTEMBER

13.30
ksp-föreningens årsmöte
Årsmöte för medlemmar på Kulturkvarteret.
14.30
Registrering till konferensen och bussrundturen
Samling och registrering till konferensen sker på Stora hotellet,
Drottninggatan 1, Örebro.
15.00
Bussrundtur runt Örebro
Rundturen startar kl 15.00 utanför Stora hotellet. Åter ca kl 17.00.
Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun
19.00
Föreningens middag på Makeriet
Middag och ljuva toner från Patrik Isaksson, Kungsgatan 3.
TORSDAG 22 SEPTEMBER

07.00
Träna med ksp
Börja dagen på bästa sätt. Följ med Staffan Berge Holmbom från
värdkommunen på en löprunda i lugnt tempo från centrala Örebro
längs Svartån och ner mot Stadsparken. Samling utaför Stora hotellet.
08.30
Konferensregistrering
Konferensen hålls på City Konferenscenter intill SCB:s lokaler,
Klostergatan 23. Registrering för nytillkomna.
09.00
Välkommen till årets konferens!
Martin Gustafsson, ordförande ksp, Joakim Stymne, generaldirektör SCB,
John Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun
09.30
Från statistik i knäbyxor mot framtiden...
Förutsättningarna för den officiella statistiken håller på att förändras.
Nya datakällor, digitalisering och globalisering är några av de
faktorer som kommer ha stor inverkan. Här gör vi några historiska
nedslag för att undersöka vad vi kan lära oss om framtiden.
Gustaf Strandell, metodstatistiker, SCB
10.10		

Fikamingel

10.30

Befolkningsstatistik i en utmanande tid
– Vad visar siffrorna och vad säger prognosen?
De senaste åren har varit omvälvande, med flyktingkrisen 2015,
coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina 2022.
Extremhändelser som dessa påverkar förstås samhället i stort och med
det även statistiken som ska beskriva samhället och utgöra underlag
för prognoser över framtiden.
• Lärdomar från de senaste årens turbulens.
• Prognoser i osäkra tider.
• Profet, verktyg för regionala befolkningsprognoser.
Rasmus Andersson, statistiker och Lena Lundkvist, demograf, SCB
12.00

Lunch

13.00

Stadsvandring med guide från Kulturkvarteret

14.00
Hur får man siffror att räknas?
Bra statistik är en del av grunden för ett modernt samhälle. Men
bra statistik är fortfarande värdelös om ingen använder den.
Medielandskapet blir allt mer fragmenterat och specialiserat och
viktiga fakta förlorar kampen mot bra historier. Hur säkerställer vi
att bra statistik fortsätter att nå både befolkning och beslutsfattare i
framtiden?
Jo Røislien, vetenskapsförmedlare och professor i medicinsk statistik,
universitetet i Stavanger, Norge
15.00

Fikamingel

15.30 –16.15 Statistik och geografi
Hur geografi kan bli statistik och statistik kan visas på karta. Följ
med på en spännande resa med geografi och kartor som kan ge oss
bättre förståelse för statistik och siffror.
Stefan Svanström, GIS-expert, SCB
18.00
Guidad slottstur, mingel och middag på Örebro slott
Värdkommunen bjuder på middag på slottet kl 19.00. Mingel och
fördrink från kl 18.30. Guidad slottstur kl 18.00 för den som vill.
FREDAG 23 SEPTEMBER

08.30
Stadsutveckling i Örebro och ”Digital tvilling”
Mycket är på gång i Örebro. Här hör vi stadsbyggnadschefen berätta
om den framtida stadsutvecklingen. Dessutom får vi en inblick i
kommunens arbete med att skapa en digital tvilling av den fysiska
staden och hur den används i planeringen.
Erik Blohm, stadsbyggnadsdirektör och Sascha Benes, strateg, Örebro
kommun
09.30
Kan vi minska och motverka segregation?
Om hur Örebrobostäder AB försöker minska den socioekonomiska
segregationen genom att använda uthyrningen som medel för
att styra mot integration samt genom aktivt arbete med hållbar
stadsdelsutveckling och arbetsmarknadsinsatser.
Anna-Carin B Magnusson, utvecklingschef, Örebrobostäder AB
10.00

Fikamingel

10.30

Är städer med hög grad av bostadsblandning mindre
segregerade?
Lika länge som boendesegregering uppfattats som ett problem,
har bostadsblandning betraktats som ett motmedel. Ändå tycks
segregationsproblemet kvarstå. I vilken utsträckning har orter med
hög grad av bostadsblandning faktiskt också låg grad av segregation?
Och kan det finnas fler ortsattribut som sammanfaller med
segregation? Här presenteras en ny svensk studie inom området.
Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet
11.15

Strategisk planering för en hållbar framtid
– Hur blir vi mer operativa?
Den fysiska planeringen påverkar alla hållbarhetsaspekter. Vi ska
bidra till att öka takten i klimatomställningen, motverka segregation,
öka attraktiveten, trygga bostadsförsörjningen, värna biologisk
mångfald, stärka tekniska försörjningssystem och krisberedskap
osv. Hur stärker vi samarbetet mellan planeringsnivåerna, mellan
forskning och praktik, med lokalt näringsliv, civilsamhälle och
medborgare? Och hur bidrar vi till att politiker kan ta beslut som är
långsiktigt hållbara?
Åsa Dahlin, enhetschef för översiktlig planering, Uppsala kommun
12.00

Lunch

13.00
Framtidens städer
Hur vill vi leva i framtiden? Ska vi se till att bilar tar sig fram lättare
eller ska vi ta bort biltrafiken och ge utrymme för restauranger och
parker? Här får vi en spaning om framtidens städer när det gäller
stadsutveckling, byggande och trafik.
Alexander Ståhle, stadsforskare, KTH och VD för arkitektkontoret
Spacescape
14.00
Sammanfattande reflektioner
Moderator Ann-Marie Flygare analyserar och reflekterar.
14.15–14.30

Presentation av nästa års värdkommun 		
och avslutningsfika

Information
Plats för konferens och årsmöte
City Konferenscenter, intill SCB:s lokaler på Klostergatan 23,
Örebro. Årsmötet hålls i Kulturkvarteret, se kartan nedan.
Konferensavgift
ksp-medlem: 3 900 kr exklusive moms.
ksp-medlem senior: 1 000 kr exklusive moms.
Ej medlem i ksp: 4 400 kr exklusive moms.
(Medlemskap i ksp kostar 300 kr per år, se www.ksp.se).

Anmäl dig före 30 juni och få en ”boka-tidigt-present”.
Sista anmälningsdag är den 30 augusti 2022.
Kontakt
Har du frågor om anmälan och betalning, kontakta
konferensbyrån Mötesledarna: info@motesledarna.se, tel
08-33 10 00.

Boende
Hotellrum bokas av konferensdeltagaren själv.

Har du frågor om konferensens innehåll mejla till ksp:s
styrelse på styrelsen@ksp.se, eller ring ordförande Martin
Gustafsson tel 070-225 76 22.

Kommunikationer
Till Örebro tar du dig enkelt med tåg.
Anmälan
Anmälan görs på hemsidan: www.ksp.se via anmälningslänken. Antalet platser till konferensen är begränsat, först
till kvarn gäller. Anmälan är bindande men kan överlåtas
till annan person. I avgiften ingår samtliga föreläsningar,
måltider och aktiviteter.

Årsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens
årsmöte som hålls onsdagen den 21 september kl 13.30 i
Kulturkvarteret.
Handlingar kommer att finnas på hemsidan
www.ksp.se från och med 1 september.
..............................................................................................................
Konferensen kommer att utvärderas via en webbenkät.
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Karta över Örebro centrum
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