
 
 

 

Utvärdering av årskonferensen 2017 

Antal deltagare vid konferensen: 76 

Antal svarande: 57 (Endast ett utskick gjordes, då enkäten inte var personligt riktad) 
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Så tyckte besökarna om årets konferens 

 

 

Hur nöjda med föredragen sett till innehåll och relevans 
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Hur nöjda med de praktiska arrangemangen 
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Var det något som du tyckte var särskilt bra på årets konferens? 

 

 Allt ifrån innehåll, den blå tråden, tidsavvägningen till maten och gofikat. 

 Helheten. Allt fungerade mycket bra. Tid att prata med kollegor. Tid för frågor t 

föredragshållarna. Bra föredragningar, även om inte allt var relevant för mig. 

 Bra aktuellt och intressant tema. Trevliga människor! Pias sång! 

 Har lärt mig mycket om ett ämne som engagerar! 

 Träffa intressanta personer, nätverka. 

 Det var ett flertal ypperliga talare, den kvalitativa bistra forskaren öppnade mina ögon för 

ämnet. 

 Bra program. Trevlig middag. Trevligt med Karlskrona och bra med centralt belägen lokal 

 Maten 

 Temat var klockrent och alla dragningar var högst relevanta. 

 Charlottas, Hans och Micaels föreläsningar. Sunda, triangulerade och väl underbyggda 

insikter, med hänsyn tagen till olika incitamentsstrukturer i samhället. Man får höra så 

otroligt mycket av visioner och olika typer av marknadskommunikation när man jobbar nära 

såväl politiker som aktörer på exempelvis bostadsmarknaden - då är det uppfriskande att 

titta på reella förutsättningar och orsakssamband, snarare än önskade! 

 Tydligt tema. 

 Välarrangerat, allt flöt på smidigt sammanhållet tema 

 Väl sammanhållet tema och röd tråd.  

 Micael Nilsson och Charlotta Mellanders föreläsningar var riktigt bra! 

 Jag tyckte att programmet var bra på många sätt. Bra med en moderator som höll ihop 

programmet. Bra föreläsare med tyngd inom området. Bra program med fokus på bostäder, 

vilket känns rätt i tiden. Och mycket trevliga middagar, framförallt föreningens middag med 

fri bordsplacering och supergod buffé. 

 Insikten om att Sverige inte har någon egentlig bostadspolitik utan bara en byggpolitik. 

 Mycket givande att prata med kollegor från andra kommuner. Man tror att man sitter själv 

med sina problem men det är liknande problem i hela landet.  

 God uppslutning 

 Temat var högst aktuellt för många. Fysiskt nära mellan boende, konferens, middag och 

resecentrum. 

 Att föreläsarna fick tid att fördjupa sig (dvs. att varje segment var tidsatt längre). 

 Bra jämnhet hos föreläsarna. Särskilt nöjd med dialogen mot SCB och kommunernas 

problem med att synka bostadsstatistiken. Hoppas att SCB tar med sig detta till ett framtida 

utvecklingsarbete.  

 Fikat. 

 Bra läge och hotell. 

 Kommunens goda värdskap. Relevant program. 

 Behållningen var, som de tidigare konferenserna jag varit på, ett mycket relevant program, 

trevliga och intressanta deltagare att socialisera med och värdefulla kontakter med andra 

relevanta organisationer (som WSP och Sweco och särskilt SCB). 



 
 

 

Var det något som du tyckte var mindre bra på årets 

konferens? 

 

 Nej, i så fall lite för hög volym på bandets blåsare på kommunens middag. 

 Lokalen var bra och vacker, men som vanligt fallerar tekniken ibland. 

 Det var synd med imman i slutet av båtturen. Det kan ni dock inte hjälpa 

mycket. 

Jag och min väninna missade ubåten på muséet, det hade varit bra om alla 

blev guidade dit så att missen uteblivit. 

 Vädret 

 Vi såg för lite av Karlskrona. Båtrundturen var ett mindre bra alternativ 

jämfört med att åka buss eller gå runt i staden.  

 Stolar och bord och ingen tillgång till el för att ladda dator i 

konferenslokalen. I övrigt var allt väldigt bra.  

 Jag tyckte att det mesta var bra och att konferensen som helhet var mycket 

bra. Men det fanns några saker jag också tyckte var mindre bra. Det var 

konferenslokalen som inte hade ändamålsenlig sittkomfort och bord samt 

att det kändes trångt när vi skulle fika och äta lunch. I programmet har jag 

också gett paneldiskussionen ett lägre omdöme eftersom jag tyckte att den 

inte gav så mycket i sak, utan mer kändes krystad och som utfyllnad. 

Samtidigt är det svårt att få en diskussion att bli riktigt givande i sak och 

inte präglad av enskilda personers tyckande. Men jag tror att den hade 

blivit bättre om några av de tyngre huvudföreläsarna hade getts utrymme 

att delta som professorerna Lind och Mellander och Micael från Boverket. 

Personen från WSP var enligt mig den mest intressanta att lyssna till i 

diskussionen. 

 Lokalen, skrangliga bord och lite dåligt ljud. 

 Karlskrona är lite svårt att ta sig till. 

 Inbjudan och program med innehållet presenterat lovade mer än vad 

resultatet blev. Blev mer presentation av "att", än analys av "vad, hur och 

varför". Tycker inte vi drog nytta av att så många kompetenta personer var 

samlade.  

 Den utlovade solens frånvaro... ;-) 

 Det var lite svårt att höra guiderna på båtrundturen. 

 Synd på vädret för främst båtturen, men det är ju inte mycket att göra åt 

den. 

 



 
 

Har du egna förslag på tema och innehåll till nästa 

årskonferens eller andra synpunkter du vill framföra till 

styrelsen? 

 

 TACK! 

 Segregation, integration, arbetsmarknad, upplevd och faktisk trygghet. 

 Integration, ett samhälle för alla. 

 Verksamhetsuppföljning och orsaksanalys, goda exempel. 

 Hur hanterar kommunerna att få fram bostäder för nyanlända?  

 Spårvagnar (miljö, ekonomi, kapacitet - vs buss), arbetslöshet (mått 

och påverkansfaktorer och vad kan kommunen göra) 

 Problematiken kring kommunernas styrmodell. Vad säger statistiken 

egentligen och är det tillräcklig kvalitet i statistiken för att använda det 

som underlag i beslutsfattande? Det tar mycket tid och pengar att 

framställa både i verksamheterna och för oss statistiker. Alla planerare 

och utredare som jag har pratat med i kommunerna ser att underlagen 

är bristfälliga, ändå lämnar man ut dem. Ibland är det intern statistik 

men ofta är det officiell statistik. Vet SCB om att deras statistik 

används på detta sätt? 

 Föreslår att det tema man ska avhandla sker delvis genom någon typ 

av workshop. Med förhoppning att alla kompetenta deltagare lyfter 

saker vidare till en högre nivå, t.ex. kanske kommer fram till ett nytt 

sätt att jobba, eller behov av nya definitioner eller gör analys som kan 

få eko ut i världen. 

 En utförligare Visopak och en "musikant" som kan framföra melodin 

till Kommunplanören :) 

 Ämnen som berör: 

- integration och social hållbarhet. Fokus på konkreta mätsätt, 

exempelvis SPI (social progress index) för s a s svensk standard. 

- hållbara resvanor (resvaneundersökningar med fokus på ny 

mätteknik).  

- befolkningsprognoser talar vi mycket om men hur arbetar och hur 

bör kommuner arbeta med prognoser för bostadsbyggandet? Som 

starkt påverkar kommunernas prognoser på delområdesnivå.  

 Socioekonomiska mönster. 

 Ett förslag kan vara strategisk planering för kommuner. 

 Sociala konsekvensanalyser och utvärderingar. Barnperspektivet i 

planeringen, hur genomföra medborgardialoger i praktiken. 

 Det hade ju varit lite kul om lite info om spårvagnsbyggnationen i 

Lund. Sedan skulle det vara kul att få höra Josefina Syssner från 

Centrum för kommunstrategiska studier. Kanske hon kan prata om 

minskande platser? 


