
 

ksp:s årskonferens i Umeå  
1-3 september 1999  

Årets tema är: 10.483.200 sekunder kvar till framtiden - tankar inför 2000-talet. 

  Program - onsdagen den 1 september  

16.00 Vildmarksafton i Vindelådalen  
Samling i foajén på Hotell Umeå för avresa till Vindeln för 
Vildmarksafton med forsränning, ridtur i vildmarken, älvsvandring, 
Västerbottensbuffé och dans. 

23.00 Återresa till hotellet. 

  Program - torsdagen den 2 september  

8.30 Morgonbön för ksp:are  

9.00 Välkomsthälsningar  
Britta Ström, föreningens ordförande  
Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande 

9.30 Kort bensträckare 

9.40 Ett perspektiv på 1900-talet och dess konsekvenser för 2000-
talet! 
Sverker Sörlin, professor i idéhistoria, Umeå universitet 
Allt är inte förutsägbart. Vilka av 1900-talets trender är sega strukturer som står sig 
och vad är mera flyktigt? 

10.30 Kaffepaus 

10.50 Fördjupningar inom olika planeringsområden:   

Teknik, Naturresurser, Miljö 
Arne Kaiser, docent i teknikhistoria vid KTH. 
Komplexa storslagna system är sällan långsiktigt hållbara, men bekvämligheten är 
utvecklingens drivkraft. Hur har synsättet på våra naturresurser förändrats undet 
det gångna seklet? 

11.30 Framtidens företag och regioner 
Axel Sjöstedt, Skandia Future Center 
Sega gubbar ersätts av unga tjejer. Vad är framtidens intellektuella kapital? 

12.10 Lunch på Hamnmagasinet - allaktivitetshuset för Umeås ungdomar 
Lunchunderhållning med ungdomsförtecken av det rivigare slaget. 

13.20 Demokrati i förändring  
Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet 
Kommunen som demokratins kropp, dess utveckling och fall. Vilka förutsättningar 
finns för demokratin? Varför röstar inte c-bonden på glesbygden längre? Varför 
röstar inte de nya svenskarna? Båda känner utanförskap, varför? 

14.00 Familjestrukturen: Individ - familj 
David Gaunt, professor i historia, Södertörns högskola 
Hur har familjens levnadsmönster och förhållandet individuellt/kollektivistiskt 
förändrats? Vad väntar oss i framtiden? Hur påverkas kulturmönstret i mötet med 
det mångkulturella samhället? 

14.40 Kaffepaus 

15.00 Kommentar till dagens framföranden under rubriken " 1900-talets 
människor - 2000-talets framtidsresurs" 
Lena Sommerstad, chef för Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. 

15.45 Bensträckare 



16.00 Kunskapsinfrastrukturen inför 2000-talet 
Svante Öberg, generaldirektör SCB 
Är statistiken som produceras idag relevant för nästa århundrade? Vad måste vi slå 
vakt om? 

16.40 Konferensdag 1 avslutas 

18.00 Buss till Gammliaområdet  
Kommunens middag på Sävargården 
Välkomstdrink på Bildmuséet. Middag med underhållning av Harr & 
Oscarsson.  
Dans till "Underdogs", 60-talsmusik. 

23.00 Återresa till hotellet. 

  Program - fredagen den 3 september  

  Välj ett seminarium ur vardera seminariepass  

  Seminariepass 1 - 08.30 - 10.00  

  Föreningens framtid inpå 2000-talet  
Programansvarig: Britta Ström, Malmö stad 

  Den svenska befolkningsstatistiken 250 år 
Programansvarig: ksp:s prognosgrupp 

  Framtidsberedskap genom omvärldsbevakning 
Programansvarig: Lars Sundblad, Sigtuna kommun 

10.00 Kaffepaus 

  Seminariepass 2 - 10.30 - 12.00  

  ksp:aren i översiktsplaneringen 
Programansvarig: Lisbeth Falk, Möndals kommun 

  Statistikens infrastruktur mm 
Programansvarig: Carl-Göran Sjögren,  
Sv Kommunförbundet 

  Hur jobbar vi med kommunens hemsida?  
Programansvarig: Per Gullström, Stockholms stad 

12.00 Lunch på konferenshotellet 

13.00 Föreningens årsmöte  

14.15 Föreningens framtid 
Summering av förmiddagens seminarium samt diskussion i plenum 

15.15 Konferensen avslutas med kaffe   
 


