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Aldrig har statistik varit så i ropet. Det beror inte enbart på att det i år är både EU-val och 
allmänna val. Det har aldrig varit så lätt att hitta statistik och data om samhällsfenomen för vem  
som helst, som nu. Det betyder å andra sidan inte att det blir mindre arbete för en 
kommunstatistiker, utredare eller planerare utan snarare tvärtom. Vår kunskap blir allt viktigare. 
Vi behöver förklara siffrorna och sätta dem i ett sammanhang så att våra politiker får korrekta 
beslutsunderlag. 

I årets konferens får vi fylla på vår ”verktygslåda” med kunskap om olika aktuella ämnen i 
den allmänna debatten och som det är bra om vi som statistiker/planerare förstår. Eftersom vi 
befinner oss i Stockholm kommer vi få ta del av  de utmaningar som staden och regionen står 
inför. I konferensen ingår också en bussrundtur som visar årsringarna i Stockholms utveckling.

Konferensen vänder sig till dig för vilken statistiken är en oumbärlig del i din verktygslåda.  
Vi hoppas med årets konferens kunna ge dig både nyheter och mer kunskap om dagens statistik 
som en hjälp i ditt framtida arbete.

Du behöver inte vara medlem i föreningen ksp för att delta i konferensen men genom att  
bli medlem, får du möjlighet att ingå i ett nätverk med kommunala statistiker och planerare, 
samt få inbjudningar till temadagar och konferenser. Läs mer på vår hemsida: www.ksp.se

 Vi ses i Stockholm!

   Marianne Fabricius Toreblad
   Ordförande ksp



Onsdagen den 3 september

Kl 14.45 Från dåtid till nutid
Samling vid SKL:s huvudentré Hornsgatan 20 för 
en bussrundtur genom Stockholm, som visar dess 
utveckling genom århundradena. Förtäring under 
bussrundturen. Åter kl 17.30.

Kl 19.00 Föreningens middag på SKL, Hornsgatan 20.

Torsdagen den 4 september

Kl  09.00 Registrering och kaffe

Kl  09.30  Inledning 
Marianne Fabricius Toreblad ordförande ksp och 
Christian Skarman moderator

Kl  09.45 Välkommen till Sveriges Kommuner och   
 Landsting, SKL

Annika Wallenskog, bitr chefsekonom, SKL

Kl 10.10 Statistik på SKL - förväntningar och realiteter
Peter Fitger, sektionschef statistiksektionen, 
SKL 

Kl 10.45 Bensträckare

Kl 11.00 Stockholm i världen – ett Stockholm i   
 världsklass

Visionen för Stockholms stad är en stad i 
världsklass. Befolkningstillväxten går betydligt 
snabbare än tidigare beräknat. Stockholm har i 
dag 900 000 invånare och kommer att vara en 
miljonstad redan i början av 2020-talet. Den 
snabba tillväxten skapar utmaningar i planeringen 
av framtidens Stockholm. Staffan Ingvarsson, bitr 
stadsdirektör i Stockholms stad

Kl 11.45 Är GIS och statistik det perfekta äktenskapet  
 för samhällsanalyser eller behövs fortfarande  
 traditionella diagram? 

Peter Gustafsson, statistiker, Helsingborgs stad

Kl 12.10 Gratisprogram på internet - konsten att växa  
 och utvecklas  med öppna lösningar 

Jörgen Sandström, sektionschef Intern IT, 
Avdelningen för digitalisering, SKL 

Kl 12.30 Lunch

Kl 13.30 Open Data – så kan du dra nytta av fördelarna
Med hjälp av Open Data kan du låta 
andra användare och utvecklare skapa nya 
lösningar som kan tydliggöra och skapa nya 
användningsområden för statistiken. 
Petros Likidis, webbutvecklare, SCB  

Kl 14.15 Big Data för officiell statistik
Om begreppet Big Data och hur Big Data kan 
användas i officiell statistik.
Annica Isaksson och Ingegerd Jansson, 
metodstatistiker, SCB

Kl 14.45 Kaffe

Kl 15.15 Hur hög är egentligen arbetslösheten? 
Varför skiljer sig olika datakällor åt? 
Med utgångspunkt i SCB:s arbetskrafts-
undersökningar får vi här hjälp att förstå 
arbetsmarknadsstatistiken. Anna Broman, AKU, 
SCB 

Kl 15.45 Vad gör invånarna i din kommun?  
 RAKS visar vägen. 

ksp:s arbetsgrupp KOMPASS har tittat på 
registerbaserad aktivitetsstatistik, RAKS, 
som beskriver befolkningens sysselsättning 
och försörjning utifrån anknytningen till 
arbetsmarknaden.
Susanne Gullberg Brännström, statistiker, SCB 
och Gunnar Hedin, seniorkonsult

Kl 16.30 Egen tid

Kl 19.00 SKL:s middag på SKL, Hornsgatan 20

Fredagen den 5 september

Kl  08.00 Registrering till årsmöte

Kl 08.30  Årsmöte

Kl 09.00 Från kommunal förvaltning till fler statistik- 
 leverantörer – exempel från Stockholm

Stockholms stad har lagt ut allt arbete med 
statistik på externa leverantörer och vill även ha 
flera leverantörer för statistiska bearbetningar, 
undersökningar, enkäter. Pia Hofmeijer, bitr 
avdelningschef på finansavdelningen och Ingrid 
Eklund, projektledare på finansavdelningen, 
berättar om upphandling av dessa tjänster och 
konsekvenser.

Kl 09.45 Workshop och kaffe

Kl 11.00 Summering av workshopen
Marianne Fabricius Toreblad och Christian 
Skarman

Kl 12.00 Lunch

Kl 13.00 Historisk statistik – vad säger den om hur   
 Stockholm såg ut för 100 år sedan?  

Den historiska statistiken är en del av 
kulturhistorien och berättar vad som var viktigt att 
hålla reda på och hur man såg på människor och 
stad. Johan Gidlöf, enhetschef från stadsarkivet, 
berättar med utgångspunkt från stadens 
hundraåriga statistik som nu har digitaliserats.

Kl 13.45 Storstädernas tillväxt sedan 1970:   
 Omstrukturerade bostadsmarknader  
 och avgörande tillväxtfaktorer

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, har 
blivit känd genom sina populära böcker om 
övergivna platser.

Kl 14.45 Avslutning och kaffe

Program



Information

Plats för konferens och årsmöte:

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
Hornsgatan 20, Stockholm. 

Kommunikationer
Till Stockholm tar du dig lätt med tåg, buss 
eller flyg. SKL är beläget på Södermalm, 
närmaste tunnelbanestation är Slussen.

Boende
Ett antal hotellrum finns reserverade på:  
Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8. Beläget 
alldeles intill SKL.
Du bokar och betalar direkt till hotellet genom 
att mejla reservation.slussen@hilton.com eller 
ringa 08-517 35 310.  Enkelrumspris: 1 940 kr 
inkl. moms och frukost. Uppge kod: GSKLR. 
Rummen är reserverade t o m 3 juli, därefter 
bokas rum i mån av plats.
Det finns flera andra hotell ganska nära SKL, 
både på Södermalm och i Gamla stan. Några 
exempel:
Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26,  
tfn 08-517 349 00
Scandic Malmen, Götgatan 49-51,  
tfn 08-517 61 642
Hotel Rival, Mariatorget 3, tel 08-545 789 00
2kronor Hostel Old Town, Skeppsbron 40,  
tfn 08-229 230

Konferensavgift
ksp-medlem: 3 100 kronor exkl. moms.
ksp-medlem senior: 800 kronor exkl. moms.
Ej medlem i ksp: 3 600 kronor exkl. moms. 
(Medlemskap i ksp kostar 300 kronor per år, se 
www.ksp.se)

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

Anmälan
Anmälan 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 11 augusti 2014
Om du anmäler dig före den 20 juni så får du 
en present när du kommer till konferensen.

Kontaktuppgifter
För praktisk information kontakta ingabritt.
dahlberg@skl.se eller tfn 08-452 70 00.
Har du frågor om konferensens innehåll 
kontaktar du anna.liljenberg@skl.se eller tfn 
08-452 70 00.

Årsmöte
Denna inbjudan gäller även som kallelse till 
föreningens årsmöte som äger rum 5 september 
klockan 8.30. Handlingar till årsmötet kommer 
att läggas ut på hemsidan www.ksp.se.

Konferensen kommer att utvärderas via en 
webbenkät.
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