
 
  

PROGRAM FÖR KSP:S ÅRSKONFERENS  
25 – 27 AUGUSTI 2004 I VÄSTERÅS   
  
TEMA:  Kommuner i konkurrens och samverkan  
  
Onsdag 25 augusti 2004 
  
Samling Stadshusets entré,  Fiskartorget  
·        Rundtur ”Mälarstaden” Västerås  
·        Kommunens middag – med sjöutsikt över Mälaren  
  
Torsdag 26 augusti 2004 
  
·        Registrering Aros Congress Center, Munkgatan 7  
  
·        Konferensen inleds  

- KSP:s ordförande Lars Sundblad 
- Välkomsthälsning (Företrädare för Västerås stad)  
  

·        Innovativa processer – avgörande för Sveriges konkurrenskraft 
-  Per Frankelius, Ek dr, Örebro universitet  

  
·        Samverkan och ansvar i den svenska samhällsorganisationen för hållbar välfärd 

- Mats Svegfors, landshövding, ordförande i Ansvarskommittén 
  
·        Den regionala utvecklingen till år 2020, Nuteks långtidsprognos 

- Sverker Lindblad, analytiker, Nutek 
   

·        Konkurrens OCH samverkan mellan kommuner- Är det möjligt? 
- Roland Lexén, processledare, Arena för Tillväxt 
- Ola Granholm, näringslivschef, Orsa kommun 

   
·        Sveriges fjärde storstadsregion  

– samarbete/konkurrens mellan Linköping och Norrköping,  
Thomas Sjölander VD, Nya Norrköping 

  
·        Att konkurrera om boende 

"lönar det sig” för kommunen  att satsa på speciella grupper ?   
- Björn Sundström, ekonom, Sv Kommunförbundet 

  
·        Föreningens middag, restaurang Village  
  
Fredag 27 augusti 2004 
  
·        KSP:s årsmöte 
  
·        KSP:s historia  

- Sven-Gunnar Lönn 
  
·        Parallella seminarier    

(Seminarierna 45 min. Två sådana seminarier kan kombineras) 
                 
Seminarium 1 (SCB):  
-         Ger kommunal samverkan tillväxtregioner? 

Moderatorer: Gunnar Hedin och Björn Tegsjö, SCB 
  
Seminarium 2(Prognosgruppen): 
-         Flyttning och pendling i Öresundsregionen – en statistik uppföljning 

av ett regionalt samarbete 
Moderatorer: Christian Skarman, Region Skåne, Helen Marklund, SCB 

  
Seminarium 3(Kompassgruppen): 
-       Lönesummor som indikator för regional utveckling 



Moderatorer: Bertil Gustafsson, USK Stockholms stad, Christian Ekström, 
SCB 

  
Seminarium 4 (IT-gruppen):  

-          Omvärldsanalys – exempel från Sv Kommunförbundet, Hans Ekholm  och 
Stockholm, Charles Sandström, USK 

  
Seminarium 5 (IT-gruppen) 

-         Omvärldsanalys – exempel från SCB, Rein Billström och Botkyrka, Eva 
Berggren, Botkyrka kommun 

  
Seminarium 6 (NABO-gruppen) 

- ”Hästar, Högskola, Hälsa och  Herrgårdar – eller att konkurrera med boende”   
-   Exempel på hur kommuner ”nischar sig” mot speciella boendegrupper 
  

·        Den byggda staden i konkurrens och samverkan 
- Gunilla Linde Bjur, arkitekt och historiker, Chalmers tekniska högskola 

  
·        Avslutning med kaffe  
  
  
Ksp:s årskonferens  
  
Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp)  håller sin årliga konferens med 
årsmöte i Västerås den 25 – 27 augusti 2004. 
Handlingar till föreningens årsmöte kommer att läggas ut på hemsidan www.ksp.se 
Denna inbjudan gäller även som kallelse till föreningens årsmöte. 
  
Plats  
  
Konferensen genomförs på Aros Congress Center, Munkgatan 7. Samling den 25 
augusti kl 15.00 är dock vid Stadshusets entré, Fiskartorget. Stadshuset och Aros 
Congress Center ligger i direkt anslutning till vartannat och ett par minuters gångväg 
från Järnvägsstationen.  
  
Till Västerås tar du dig lämpligen med tåg. Flygplats är belägen 10 minuters bilväg 
från centrala Västerås. Det går även buss från Arlanda flygplats, restid 1 timme 20 
minuter.  
  
Alla hotellalternativ ligger inom 4 – 5 minuters gångavstånd från Aros Congress 
Center.  
  
  
Avgift  
  
Konferensavgiften 3 400 kr inkluderar samtliga måltider, rundtur den 25 augusti, 
föredrag och seminarier. Hotellpriser framgår av anmälningsblanketten.  
  
Anmälan  
  
Anmälan görs på bifogad blankett som skickas till Aros Congress Center. Sista 
anmälningsdag är den 2 juli 2004. Anmälan kan göras såväl per brev som elektroniskt. 
Se anmälningsblanketten. 
  
Betalning  
  
När vi fått din anmälan skickas bekräftelse och faktura. Konferensavgiften betalas till 
föreningens postgiro 68 35 22-7. Vid avbokning senast 1 augusti återbetalas halva 
avgiften. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning. 
  
Upplysningar  
  
Kontakta någon i styrelsen om du undrar över något i konferensprogrammet, epost: 
styrelsen@ksp.se 
Frågor om arrangemanget och hotellbokning besvaras av Aros Congress Center, 
epost: congress.bureau@acc.se 


