
 
 

 

 

Årsberättelse för ksp:s verksamhet 2019-2020 

Styrelsen för föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) får härmed avlämna sin 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 7 september 2019 till 3 september 2020. 

 
Styrelsen har haft följande sammansättning och arbetsfördelning 

Ordförande: Martin Gustafsson Jönköping 

Vice Ordförande: Mona Stensmar Petersen Karlstad 

Skattmästare/kassör: Frida Wahlström  Eskilstuna 

Sekreterare: Magnus Eriksson  Nyköping 

Ledamot Jens Nilsson Lund 

Ledamot Elisabet Bremberg Stockholm 

Ledamot Daniel Levisson Umeå 

Ledamot Max Wehlin Varberg 

Adjungerad Anna Liljenberg SKR 

Adjungerad Christina Grandelius  SCB 

   

Styrelsens sammanträden under verksamhetsåret 

Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret, 2019-10-21 i Stockholms stadshus, 2019-12-17 i 

Stockholm hos SKR, 2020-02-6/7 i Örebro rådhus, 2020-05-19 via Skype och 2020-06-23 via Skype. 

Härutöver har styrelsen haft korta Skype/Zoom-möten samt ett flertal e-postkontakter och telefonkontakter i 

särskilda frågor. Styrelsen har främst arbetat med planering av årskonferensen 2020. 

 
Revisorer 

Revisorer har varit Henrik Gustafsson, Göteborg och Karin Althoff, Västra Götalandsregionen. 

Revisorssuppleant har varit Tore Almlöf, Karlskrona. 

 
Valberedning 

Valberedningen har bestått av Charlotte Lundberg, Norrköping, Andreas Zeidlitz, Jönköping och 

Thomas Lundgren, Umeå. 

 

Årskonferens och årsmöte 

Årskonferensen 2019 var förlagd till Umeå 4-6 september. Temat för konferensen var ” Utblick genom 

Norrlandsfönstret – Nya perspektiv på jämställdhet, hållbarhet och mätbarhet”. Utvärderingen visade att 

omdömet om konferensen var mycket positivt. Årsmötet ägde rum 6 september. Årskonferensen 2020 som var 

tänkt att hållas i Örebro har flyttats fram ett år på grund av Coronapandemin. Istället hålls en digital ksp-dag 

med årsmöte den 6 november 2020. 

 

Föreningens medlemmar 

I juli 2020 hade föreningen 152 medlemmar, vilket var sex färre än vad föreningen budgeterat för. Förra året 

hade föreningen 154 medlemmar. Under verksamhetsåret har administrationen av medlemsregistret skötts av 

Mötesledarna AB. 

 

 



Föreningens arbetsgrupper 

Inom föreningen är följande arbetsgrupper verksamma (sammankallande inom parentes): 

KOMPASS: Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik – 

(ambulerande ordförandeskap) 

Prognosgruppen: Arbetsgruppen för prognosfrågor – (Andreas Zeidlitz, Jönköping) 

Visualiseringsgruppen: Arbetsgruppen för visualisering av statistik – (ambulerande ordförandeskap)  

NABO-gruppen: Nätverks- och arbetsgrupp för boendeplanering – (Karl Nygren, Uppsala och Max Wehlin, 

Varberg)  

Redovisning av arbetsgruppernas verksamhet lämnas som vanligt i separata bilagor. 

 

Representation i externa arbetsgrupper 

Henrik Gustafsson, Göteborg, Jimmy Lindahl, Linköping och Charlotte Lundberg, Norrköping har 

representerat ksp i SCB:s användarråd för regional statistik, SCB:s organ för samverkan med 

statistikanvändare på kommunal och regional nivå. 

 
Medlemsinformation 

Information till medlemmarna ges främst via föreningens webbplats (www.ksp.se) samt med nyhetsbrev och e-

post. Webbplatsen spelar en viktig roll för föreningen och dess medlemmar. Under verksamhetsåret har flera 

nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna. ksp finns också representerade på LinkedIn och Facebook.  

 
Seminarier och studieresor 

Den planerade medlemsresan, som hade 16 anmälda och som skulle ha gått till Belgien, Luxemburg och 

Nederländerna den 13-15 maj 2020, var inte möjlig att genomföra på grund av rådande Coronaläge men 

förhoppningsvis kan resan genomföras vid ett senare tillfälle. 

 
Avgivna yttranden 

Föreningen har under verksamhetsåret inte avgett några yttranden. 

Ekonomi 

Skattmästarens redovisning för verksamheten lämnas i särskild bilaga. 

 
I tur att avgå vid årets stämma är, utöver Martin Gustafsson, Jönköping vilken som ordförande är vald på ett 

år, Mona Stensmar Petersen, Karlstad och Magnus Eriksson, Nyköping. Övriga, Jens Nilsson, Lund, Elisabet 

Bremberg, Stockholm, Frida Wahlström, Eskilstuna, Max Wehlin, Varberg samt Daniel Levisson, Umeå har 

vardera ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder.  

 

Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen en representant för SKR och en representant för SCB som utses 

av respektive organisation. Vid tiden för årsmötet var dessa Anna Liljenberg, SKR och Christina Grandelius, 

SCB. 
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