
Välkommen till Helsingborg
- Sundets Pärla

KSP´s årskonferens 26-28 augusti 2009

Årets tema: 
“Strategisk planering för hållbara kommuner” 
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KSP: s traditionsenliga årskonferens äger i år rum i Helsingborg. 
Temat detta år är ”Strategisk planering för hållbara kommuner ” 
 
Avsikten är att belysa hur den strategiska planering som KSP-medlemmen allt mer ägnar sig åt kan komma till 
användning i arbetet med att konkretisera och genomföra visionen om ”den hållbara kommunen”. I det 
sammanhanget tar vi också upp kopplingar mellan kommunal strategisk planering och infrastrukturfrågor.

Föreläsningarna och seminarierna knyter på olika sätt an till temat strategisk planering och beslutsstöd 
kopplat till hållbarhet.  Detta bygger vidare på diskussioner från tidigare årskonferenser. Vi ser att utvecklingen 
går mot ett samhälle allt mer präglat av osäkerhet och ökad förändringstakt, där det är viktigt att i tid förutse 
hot och möjligheter och utveckla strategier som möter dessa, mot bakgrund av kommunens styrkor och 
svagheter. Vår ambition är också att lyfta fram betydelsen av statistik och kvantitativa data som underlag för 
strategiska beslut. 

Programmet inleds på onsdagen med guidad visning av Helsingborg och information om kommunens strat-
egiska utveckling under 1000 år. I samband därmed avnjuter vi föreningens 43-årsmiddag med fantastisk 
utsikt över sundet. Vi hoppas att som tidigare kunna presentera minst ett kreativt nytillskott till Visopak och har 
därför även i år inbjudit medlemmarna till en tävling om detta.    

Hjärtligt välkommen till en ny KSP- konferens med ett strategiskt tema!

Hans Lindberg/ Ordförande KSP
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Carin Wredström, kommunfull-
mäktiges ordförande i Helsingborg.

Ola Thufvesson, fil dr i kulturgeografi och 
lärare vid Lunds universitet Campus Helsing-
borg. Bland annat författare till boken ”Fjärde 
staden, Placemarketing Helsingborg”.

Gunnar Sibbmark, 1:e vice 
ordförande och vd i Europa-
korridoren AB.

Per Arvidsson, chef för 
avdelningen för samhällsanalys 
i Region Skåne och ansvarar 
bland annat för statistik-
försörjningen och geografisk 
analys.

Elisabeth Bengtsson, chef för avdelningen 
för hållbar utveckling inom kommun-
styrelsens förvaltning i Helsingborg dessutom 
stadens Healthy Cities-samordnare.

Övriga medverkande:
Håkan Lindström, planeringschef inom kommunstyrelsens 
förvaltning i Helsingborg.  

Lars Wiberg, Stemme Wiberg AB. Civilekonom och en av 
Sveriges mest produktiva författare inom affärs- och ledarskaps-
området.

Göran Gennvi, Naturakademin. Rådgivare i utvecklings- 
och förändringsfrågor

Per Sandgren, Arena för tillväxt

Jan Torége, handläggare på Sveriges Kommuner 
och Landsting, sektionen för lokal och regional utveckling.

Annika Klintefelt, arbetar med befolkningsstatistik på SCB 

Lovisa Sköld, arbetar med statistik rörande bl. a boende och 
inkomster på SCB

Erica Litzén, arbetar på enheten Samhällsanalys & statistik 
inom Stadskansliet i Göteborg

Moderator:
Mats Malmstedt, f d journalist 
som numera jobbar inom Helsing-
borgs stad med beredskap och 
säkerhet.

På plats möter ni
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Onsdag 26 augusti       
15.45   Samling vid SHIP, Bredgatan 11                  
16.00 – 19.00  Info SHIP Bussrundtur                      
19.00  Föreningens middag med underhållning på Sillen och Makrillen
                  
Torsdag 27 augusti      
08.00 -   Registrering                        
08.30 - 08.40  Välkommen till KSP konferens! Presentation av årets tema     Hans Lindberg ordf. KSP       
08.40 - 09.00  Välkommen till Helsingborg!         Carin Wredström, KF ordf. Helsingborg     
09.00 - 10.00  Spårvisioner i Helsingborg        Håkan Lindström, Helsingborg       
10.00 -   Kaffe                       
10.30 - 11.15  Visioner som instrument för strategisk ledning       Lars Wiberg, Stemme Wiberg AB    
11.15 - 12.00  Hållbart ledarskap – konsten att manövrera i en allt komplexare värld  Göran Gennvi, Naturakademin   
12.00 -   Lunch                        
12.45 - 13.30  Hållbar regionförstoring. Är det möjligt?      Per Sandgren. Arena för tillväxt och 
             Jan Torége, SKL  
13.30 - 14.15  Infrastruktursatsning och dess konsekvenser. Exemplet Europakorridoren    Gunnar Sibbmark, Europakorridoren AB   
14.15 -   Kaffe                      
14.45 - 15.30  Kan lägenhetsregistret ge hållbar hushålls-, boende- och bostadsstatistik?  Annika Klintefelt och Lovisa Sköld, SCB   
15.30 - 16.00  Gotrends, ett sätt att visualisera hållbar statistik     Erica Litzén, Göteborg      
16.00 - 16.30  Skånedatabasen och GIS – effektiv statistikförsörjning för ett hållbart Skåne   Per Arvidsson, Region Skåne     
17.00 - 19.00 Den som vill har möjlighet att besöka utställningarna på Dunkers Kulturhus            
19.00 - 01.00  Kommunens middag med dans och underhållning på Dunkers Kulturhus            
  

10.30

12.45

14.45

08.30
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Fredag 28 augusti      
08.30 - 09.30  KSP:s årsmöte                   
09.30 - 10.00  Hållbar utveckling innebär ett helhetsperspektiv.        Elisabeth Bengtsson, Helsingborg
  Hur arbetar vi med det i Helsingborg?     
10.00 -   Kaffe                   
10.30 - 12.00  Parallella seminarier - läs mer om innehållet på ksp.se            
  Nya metoder och verktyg för att motverka segregerande mekanismer på bostadsmarknaden
  Hur skapas och försvinner jobben? 
  Stativdatabasen - en källa för hållbar statistik
  Indikatorerna i Helsingborgs årliga plan för hållbar utveckling
12.00 -   Lunch                  
13.15 - 14.30  Städers storlek – inte bara antal invånare inom kommungränsen   Ola Thufvesson, Campus Helsingborg      
  Avrundning och kaffe för de som vill 

               

10.30

13.15
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Boende
Hotellrum är reserverat på Best Western Hotel Duxiana och Scandic Horisont. 
Best Western Hotel Duxiana ligger med ca sju minuters gångavstånd till konferensen och ca tre minuter till city och kommunikationer.  Pris för en övernattning 
med frukost: 1395 kr inkl. moms

Scandic Horisont ligger med ca tio minuters promenad till city och kommunikationer och med ca femton minuters promenad till konferensen. 
Ett bra alternativ för er som reser med bil då hotellet erbjuder gratis parkering. Pris för en övernattning med frukost: 1250 kr inkl. moms

Pga. flera pågående konferenser i Helsingborg vid samma tidpunkt kan vi inte presentera så många boendealternativ för er. Vandrarhem finns att tillgå, men 
går inte att preliminärboka.

KSP har tagit hjälp av CA Event som är behjälpliga med information och bokning av ovan samt andra boendemöjligheter som finns tillgängliga.
Hotellen bokas vid anmälningstillfället och garanteras fram till den 18 juni. 
Avbokning av hotell senare än en månad före ankomst debiteras med 25 % av ordervärde. 
Avbokningar senare än en vecka före ankomst debiteras med 100 %.

Plats för konferens och årsmöte
Jakob Hansens Hus i centrala Helsingborg med gångavstånd till kommunikationer och 
hotell.

Kommunikation
Ni reser enkelt och smidigt till Helsingborg city med både tåg, buss och flyg. Väljer ni att 
flyga rekommenderar vi er att landa på Ängelholm/Helsingborgs flygplats. Därifrån går 
flygbuss direkt in till Helsingborgs city. 
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Avgift
KSP medlem: 3500 kr + moms
Ålderspensionär: Fritt inträde till konferensen
Studerande: Fritt inträde till konferensen, 500 kr för lunch/fika för två dagar samt 500 kr för kommunens middag.
Övriga: 3900 kr + moms
Avgiften inkluderar samtliga föreläsningar, seminarier, bussrundtur, konferenslunch och fika, föreningens middag 
samt kommunens middag.
För de som endast önskar delta en av konferensdagarna reduceras avgiften med 1000 kr.
Faktura utsänds av CA Event och ska vara betald 7 dagar före konferensstart. Priserna är exklusive moms

Anmälan
Anmälan görs på KSP: s hemsida www.ksp.se genom anmälningslänken.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
Sista anmälningsdatum är den 18 juni.

Kontaktuppgifter
KSP: s styrelse – styrelsen@ksp.se
CA Event AB – info@caevent.se, 042-28 00 99

Årsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens årsmöte som äger rum 28 augusti kl 8.30.
Handlingar till föreningens årsmöte kommer att läggas ut på hemsidan www.ksp.se

Konferensen kommer att utvärderas via en WEB-enkät
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Var med och utveckla VISOPAK!

Som tidigare år inbjuds medlemmarna  att tävla med nya bidrag till visopak. Skriv en eller flera nya strofer till ”KSP är 
här igen” - Gärna med anknytning till årets värdkommun Helsingborg  och eller årets konferenstema. 

Eller varför inte på ”Transpiranto”? Så här låter t.ex. ”du gamla du fria” på transpiranto:

Du gamla, Du fria
Rikard Dybeck 

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
Du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna

Senila,  Liberia
Ricardo Dybecko

Senila, liberia, pinuppans Polar,
tu hyschans, tu lajbans,extrafina!
Hejsvejzo, tu toppschyssta wischa di hektar,
ta´sunlight, ta rabatti evergreena.   

Mer information om transpiranto får du på http://www.gronkoping.nu 

En annan utmaning är att aktualisera innehållet i kommunplanören.  
Det har ju hänt en hel del i kommunplanerarsverige sedan den skrevs!

Du hittar texten till “KSP är här igen” och “Kommunplanören” på KSP:s hemsida  www.ksp.se

Du lämnar ditt bidrag till ordföranden via e-post eller direkt till honom senast onsdag på 
årskonferensen 

Fina priser utlovas till dem som lämnat de vinnande bidragen. 

Hans Lindberg
Ordförande KSP
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