
En inbjudan från  
Föreningen för  

kommunal statistik  
och planering  

(ksp)

välkommen till gävle och konferensen
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En fråga som kommunala statistiker och planerare allt oftare 
stöter på, är den kommunala bostadsförsörjningen. Studier har 
visat att bra bostäder och goda boendemiljöer främjar tillväxten 
i en kommun.  Samtidigt måste kommunerna planera så att 
det finns förutsättningar för alla invånare i kommunen att leva 
i goda bostäder enligt bostadsförsörjningslagen. Det betyder 
att bostadsförsörjningen blivit en allt viktigare strategisk 
kommunal planeringsfråga. Tillgång till bra och heltäckande 
beslutsunderlag är därför  A och O. 

För oss som jobbar med kommunal statistik och planering 
handlar det om att ta fram ett beslutsunderlag genom att 
analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostads-
beståndet, bland annat beroende på hur befolkningen förväntas 
utvecklas. Vi behöver kanske också göra en trendanalys och 
fundera över hur kraven och önskemålen från befolkningen 
kan förväntas utvecklas.

Bostadsförsörjning 
– en kommunal utmaning

Efter att ksp under de senaste två årskonferenserna fokuserat 
på basstatistik och hur man kan analysera och presentera den, 
så går vi nu vidare genom att visa hur man praktiskt kan 
använda statistik och andra uppgifter inom ett specifikt 
område. Konferensen lyfter fram exempel på lämplig statistik, 
ger exempel på trender inom boendeområdet och andra frågor 
som vi som statistiker och planerare bör tänka på då vi arbetar 
med bostadsförsörjningsfrågor.

Konferensen vänder sig inte enbart till statistiker och planerare, 
utan även till andra utredare, som antingen redan arbetar med 
eller kan förväntas komma att arbeta med bostadsförsörjnings-
frågor på ett eller annat sätt.  Vi hoppas med årets konferens 
kunna ge dig tips och idéer till ditt arbete med bostadsfrågor!

Marianne Fabricius Toreblad 
Ordförande ksp

Välkommen  
till Gävle!
Som alla hamnstäder i världen har Gävle en historia som 
viktig mötesplats. Här har inte bara varor och tjänster 
utväxlats under hundratals år – här har även tusentals 
möten ägt rum mellan olika människor och kulturer och 
nyheter och händelser har uppstått och förmedlats.

Läget är fortfarande utmärkt ur mötessynpunkt. Gävle 
ligger centralt i landet med fina väg-, järnvägs- och 
flygförbindelser via Arlanda.

Idag är Korsnäs (papper), Gevalia (kaffe), Syntronic (elek-
tronik) kända och viktiga arbetsgivare i staden. Högskolan 
har cirka 12 000 studenter.

Gävle har elitlag i ishockey Brynäs IF, fotboll Gefle IF och en 
av Sveriges sju professionella symfoniorkestrar.

Varmt välkommen till värdstaden Gävle!

Gävle Konserthus, Stadsparken  

och Strömvallen – kultur, natur  

och elitidrott mitt i Gävle

Gävle Strand – Gävles nya stadsdel vid havet

Gävlebocken i sin fulla prakt

Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se



Program
OnSdAG 4 SePtemBer

15.30   Buss till Mackmyra Whisky 
Bussen avgår från Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9 och 
ansluter till busstationen vid Gävle C 15.45 för dem som kommer 
med senare tåg.

16.15   Besök hos Mackmyra Svensk Whisky
Guidning i whiskybyn. Kaffe och 
smörgås kommer att serveras. 
Möjlighet till whiskyprovning 
kommer att finnas.

18.15   Bussen går tillbaka 
till Clarion Hotel Winn

19.oo   Mingel
Gefle Gourmetservice, Nygatan 7.

19.30   Föreningens middag
Buffé på Gefle Gourmetservice, 
Nygatan 7.

TOrSdaG 5 SepTeMBer

8.30   registrering
Winn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6 (Cirka 150 meter från 
hotellet.)

9.00   Välkommen till Gävle
Moderator: Per Sandgren, Arena för tillväxt

9.15   Utmaningar för bostadsbyggandet 
 i kommunerna – rapport från SKL:s 
programberedning för ökat 
bostadsbyggande 
Bengt Westman, bostadsexpert, Sveriges 
Kommuner och Landsting

10.00   Fika

10.30   Varför flyttar man? att få svar 
utan att fråga
Det finns en hel del forskning kring flyttmotiv 
som relativt enkelt skulle kunna appliceras i 
den egna kommunen med hjälp av statistik.
Thomas Niedomysl, docent i kulturgeografi, 
Lunds universitet

11.15   Flyttkedjestudier
Erfarenheter från genomförda studier.
Per-Erik Mårtensson, analytiker, Gävle kommun

12.00   Lunch på Clarion Winn Hotell

13.15   Hushållsprognoser – nu och i framtiden
Metoder för att prognosticera antalet hushåll och vilka 
möjligheter den nya hushålls- och bostadsstatistiken ger.
Roger Gustavsson, Boverket

14.00   Beräkning av bostadsbehovet i 
Stockholmsregionen –  så här gjorde vi
Om de beräkningsmetoder och -modeller som användes.
Ulrika Palm, regionplanerare, Stockholms läns landsting

14.45   Fika

15.15   Äntligen! Vad vi har väntat på detta
SCB och arbetsgruppen i Hushålls- och Bostadsfrågor (HoB) 
informerar om den nya hushålls- och bostadsstatistiken.

16.00   ksp:s arbetsgrupper informerar
Kompassgruppen och Prognosgruppen

16.30   egen tid

19.00   Mingel
Spegelsalen i Stadshuset.

19.30   Kommunens middag
Spegelsalen i Stadshuset.

FredAG 6 SePtemBer

8.15   registrering till årsmöte

8.30   Årsmöte

9.00   Bostadsförnyelse
Exempel från Gävle.
Hans Helmersson, Gavlegårdarna

9.45   Fika och introduktion 
till workshopen

10.15   Workshop

11.00   Sammanfattning av 
workshopen

12.00   Lunch på Clarion Winn 
Hotell

13.00   Äldres flyttningar och 
boendepreferenser
Marianne Abramsson, doktor i 
kulturgeografi, Linköpings 
universitet

13.45   det sammanhållna Sverige – vadan och 
varthän?
Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör

14.30   avslutning med presentation av nästa års 
värdkommun

14.45   Fika

Whiskeytunna i förvar

Winn Citykonferens



Information
Plats för konferens och årsmöte
Winn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6 Gävle. Beläget mitt 
på Stortorget på gångavstånd från Gävle Centralstation och 
150 meter från hotellet.

Kommunikationer
Till Gävle tar du dig lätt via tåg, buss eller flyg (till Arlanda), 
oavsett var i Sverige du befinner dig.

Boende
Ett antal hotellrum är reserverade på: 
Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9. Beläget alldeles intill 
Stortorget, 150 meter från konferensanläggningen.  
Pris 1 350 kronor per natt inklusive moms

StF Vandrarhem Gävle/Gamla Gefle Södra Rådmansgatan 1. 
Bokas på stf.vandrarhem@telia.com eller telefon 026-62 17 45. 

Konferensavgift
ksp-medlem: 3 700 kronor exklusive moms.
ksp-medlem senior: 800 kronor exklusive moms.
Studerande (torsdag-fredag): 200 kronor inklusive moms per 
dag. För kommunens middag tillkommer 300 kronor inklusive 
moms.
deltagare från värdkommunen: 2 000 kronor exklusive moms.
ej medlem i ksp: 4 200 kronor exklusive moms. (Medlemskap i 
ksp kostar 300 kronor per år, se www.ksp.se)

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

Anmälan
Anmälan och hotellbokning görs på ksp:s hemsida 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. 

Sista anmälningsdag är 31 juli 2013
Om du anmäler dig före den 20 juni så får du en present när du 
kommer till Gävle.

Kontaktuppgifter
CWt meetings & events, maria Appelqvist  
e-post: mappelqvist@carlsonwagonlit.se  
telefon: 026-66 31 60

ksp:s styrelse: styrelsen@ksp.se

Årsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens 
årsmöte som äger rum 6 september klockan 8.30. Handlingar 
till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan www.ksp.se.

Var med och utveckla VISOPAK!
Varje förening med självaktning har en egen sångbok. Vår 
heter Visopak. Du får gärna komma med nya bidrag. Skriv en 
eller flera nya strofer till ”Kommunparlören” och ”ksp är här 
igen” – gärna med anknytning till värdkommunen Gävle. Du 
hittar texterna på www.ksp.se. Det går också bra att skriva 
egna sångtexter till andra melodier.

Ditt bidrag lämnar du till ordföranden via e-post,  
styrelsen@ksp.se, eller direkt till henne på plats i Gävle senast 
onsdag 4 september. Fina priser utlovas till dem som lämnat 
bidrag.

Konferensen kommer att utvärderas via en webbenkät.
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