
ksp:s årskonferens i Jönköping  
30 augusti - 1 september 2000  

Årets tema är: Nätverk  

 

  Program - onsdagen den 30 augusti  

13.00 Erbjudande från IT-gruppen - "Att göra en webbsida" 

16.30 Konferensen inleds med en guidad rundtur  med buss i Jönköping 
och Huskvarna. Därefter far vi vidare, fortfarande med buss, till 
Gränna och vidare över till Visingsö. Sista sträckan dock med färja... 

Väl iland på "Öa" är det dags för hästskjuts - remmalag  - akta er för 
svansen... 

Vi gör ett besök i den väldoftande Örtagården och om det finns tid ett 
besök i Brahekyrkan. 

Därefter samling i Visingsö hamn för gemensam båtfärd  med "Nya 
Skärgården" till Jönköping. Mat ombord. 

24.00 Återkomst till Jönköpings hamn cirka kl 24.00. 

  Program - torsdagen den 31 augusti  

8.30 Inledning  
Åke Johansson, kommunstyrelsens ordförande och 
Anders Franzén, KSP:s ordförande 

8.50 Att bygga nätverk i Bryssel  
Annelie Nylander, ansvarig för East Sweden 

9.45 Kaffe 

10.15 Regioner och kommuner i samarbete -  
hur klara konkurrensen i den globaliserade ekonomin?  
Samarbete inom och mellan 
Olav Jern, landskapsdirektör, Österbottens förbund, Finland 

11.15 Paus 

11.30 Demokratiutveckling eller Demokratiavveckling  –  
folkviljans förverkligande eller politiskt deltagande? 
Mikael Gilljam, professor, Göteborgs Universitet  

12.30 Lunch 

13.35 Universitet och högskolor som nätverk och tillväxtn oder i det 
postmoderna samhället  
Magnus Söderström, rektor, Växjö Universitet 

15.00 Kaffe 

15.30 Den nya ekonomiska geografin -  
marknader och nätverk för tillväxt 
Ulf Strömqvist, Stockholm 

16.30 Konferensdag 1 avslutas  

19.00 Stora Hotellet, Spegelsalen. Trerättersmiddag.  
Dansband: Ramblers, 60-talsmusik. 



  Program - fredagen den 1 september  

  Välj ett seminarium ur vardera seminariepass  

  Seminariepass 1 - 09.00 - 10.30  

  Fånga data via webben  
Presentation och diskussion av olika system för datainsamling över 
webben 
Hans Ekholm, IT-gruppen m.fl.  

  Hur många barn får vi? Hur gamla blir vi? Hur många  flyttar hit 
och hur många lämnar?  
Om framtida fruktsamhet, dödsrisker, immigration och emmigration 
Britta Hoem, Hans Lundström, Jan Qvist och Åke Nilsson, SCB 

  Gränsöverskridande samverkan på alla plan -  
Småländska exempel på praktiskt EU-arbete 
Jan Johansson, Vetlanda kommun och  
Eva Engdahl, Smålandsgruppen FGH 

10.30 Kaffe 

  Seminariepass 2 - 11.00 - 12.30  

  Planeringssekreteraren som informations-mäklare  
Om konsten att hämta information och se till att den når rätt kund på 
rätt sätt. Presentation av system med kom-munala exempel. 
Eva Berggren och Annette Rydqvist, IT-gruppen m.fl. 

  Statistik och kartor för kommuner - ökad tillgängli ghet på 
Internet  
SCB presenterar vilken information som finns på SCB:s webbplats 
och hur man kommer åt den. 
Ingrid Melin m.fl, SCB 

  Arbetsmarknadsstatistik - 15 år med registerbaserad  statistik  
Beskrivning av flöden och förändringar på arbetsmarknaden, t.ex. nya 
branscher, företagens demografi, databas för Öresundsregionen. 
Bertil Gustafsson, Kompassgruppen och Björn Tegsjö, SCB 

 Översiktsplan 2001  - handlingsplan för en hållbar och attraktiv 
kommun samt Stadsbyggnadsvision för centrala Jönköping.  
Gunnel Holmberg-Karlsson, stadsbyggnadskontoret och  
Per Larsson, kommunalråd, Jönköpings kommun 

12.30 Lunch  

13.15 Föreningens årsmöte  

14.30 Ledarskap i förändring -  
nätverk och mångfald den nya tidens framgångsfaktor 
Angeles Bermudez-Svankvist, Årets chef 1999, Stockholms läns 
landsting 

15.30 Konferensen avslutas med kaffe   
 


