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FÖRENINGEN FÖR KOMMUNAL STATISTIK OCH PLANERING

PROTOKOLL
Från årsmöte med Föreningen för kommunal statistik och planering.

TM: kl. 16:15-17:00» 9 september 2021
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: 29 medlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Martin Gustafsson hälsade närvarande medlemmar välkomna och 
förklarade mötet öppnat,

§2 Val av ordförande för mötet
Till årsmötets ordförande valdes Pia Kronengen, Karlskrona.

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötesprotokollet valdes Magnus Eriksson* Nyköping.

§ 4 Val av två justerlngspersoner tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera protokollet, samt tillika rösträknare, valdes Peter Karlin 
Helsingborg och Hanna Chapman, Västerås.

§ 5 Godkännande av dagordningen 
Förslaget till dagordning godkändes.

§ 6 Årsmötets stadgeenliga utlysning
Mötesordföranden redogjorde för hur årsmötet utlysts via hemsida och e-postutskick. 
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst,

§ 7 Upprop - Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 29 medlemmar med hjälp av deltagarlistan i Teams och addition 
av de medlemmar som var på plats i Lund.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Martin Gustafsson.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna (bilaga
1).

§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning
Skattmästare Frida Wahlström presenterade den ekonomiska redovisningen för 
verksamhetsåret 2020/2021. Antalet medlemmar hår minskat med fyra sedan föregående 
årsmöte.



Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen (bilaga 2).

§ 10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen över verksamhetsåret föredrogs av Karin Althoff (bilaga 3). 1 berättelsen 
tillstyrkte revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen.

§ I I Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

§ 12 Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 
Inom föreningen ar följande arbetsgrupper verksamma:
KOMPASS: Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik 
NABO-gruppen: Nätverks- och arbetsgrupp för boendeplanering 
Prognosgruppen: Arbetsgruppen för prognosfrågor 
Visualiseringsgruppen: Arbetsgruppen för visualisering av statistik

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelserna för arbetsgrupperna och att lägga 
dessa till handlingarna (bilaga 4).

Henrik Gustafsson, Göteborg, Jimmy Lindahl, Linköping och Charlotte Lundberg, 
Norrköping representerar ksp i SCB:s aavändarråd lör regional statistik.

§ 13 Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget föredrogs av skattmästare Frida Wahlström, Monica Lindqvist 
undrar hur en digital ksp-dag kan bli så dyr. Frida Wahlström svarar att merparten av 
kostnaden utgörs av arvode till föreläsarna.

Budgeten för verksamhetsåret 2021/2022 (bilaga 5) godkändes.

§ 14 Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021/2022 ska vara 100 kr för 
pensionärer och 300 kr för övriga medlemmar.

§ 15 Val av ordförande for föreningen
Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Sill ordförande för 
verksamhetsåret 2021/2022 välja Martin Gustafsson, Jönköping (omval 1 år).

§ 16 Val av övriga ledamöter till styrelsen
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter till styrelsen: 
Elisabet B remberg, Stockholm (omval 2 år)
Jens Nilsson, Lund (omval 2 år)
Frida Wahlström, Eskilstuna (omval 2 år)
Max Wehlin, Varberg (omval 2 år)
Daniel Levisson, Umeå (omval 2 år)
Staffan Berge Holmbom, Örebro (nyval 1 år)

Följande ledamöter valdes 2020:
Magnus Eriksson, Nyköping (1 år kvar)
Mona Stensmar Petersen, Karlstad (1 år kvar)



Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen en representant for SKR och en representant for 
SCB som utses av respektive organisation, Vid tiden för årsmötet var dessa Anna Liljenberg, 
SKR och Christina Grandelius, SCB.

§ 17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att till revisorer på ett år välja Henrik Gustafsson, Göteborg (omval) och 
Karin Althoff, Västra Götalandsregionen (omval). Till revisorssuppleant valdes Tore Almlöf, 
Karlskrona (omval).

§18 Val av valberedning
Till valberedning på ett år valdes Charlotte Lundberg, Norrköping (omval), Andreas Zeidlite, 
Jönköping (omval) och Thomas Lundgren, Umeå (omval).

§ 19 Anmälda frågor (motioner)
Mötesordföranden meddelar att inga motioner inlämnats till årsmötet.

§ 20 Övrigt: frågor, synpunkter, förslag
Charlotte Lundberg tipsar om minnesanteckningarna från SCB:s användarråd för regiona! 
statistik. https://scb.se/om-8cb/scbs-verkBamheVrad-och-nanmder/anvandarrad/anvandarradet- 
for-regional-statistik/.

Peter Karlin frågar om tankarna kring studieresan våren 2022. Max Weblin svarar att 
inriktningen är att resa till Benelux-ländema och att det blir ett i stort sett identiskt program 
som det som planerades år 2020.

§ 21 Avslutning
Årsmötet tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under verksamhetsåret. Mötets ordförande 
Pia Kranengen förklarade sedan mötet avslutat.
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