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Årsberättelse för ksp:s verksamhet 2009- 2010  

 
Styrelsen för föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) får härmed avlämna sin verk-
samhetsberättelse för verksamhetsåret 28 augusti 2009 till 3 september 2010. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning och arbetsfördelning 
Ordförande:     Hans Lindberg   Haninge  
Vice Ordförande    Sabina Andersson         Halmstad  
Skattmästare/kassör:    Pernilla Melin    Stockholm 
Sekreterare:     Göran Carlsson  Trollhättan 
Medlemsansvarig:    Marianne Toreblad Helsingborg 
Ledamot:      Aziza Hussein-Abdalla  Uppsala 
Ledamot:    Gunilla Kärrdahl Jönköping 
Ledamot :    Tore Almlöf  Karlskrona 
Adjungerad/WEB ansvarig:   Ingrid Melin   SCB 
Adjungerad    Monir Dastserri  SKL 
   
Styrelsens sammanträden under verksamhetsåret 
Styrelsen har haft fyra sammanträden under verksamhetsåret, 2008-08-28 i Helsingborg,  
2009-11-02 (SKL), 2010-01-29 (Övik), 2010-03-26 (SKL)  samt 2010-05-28 (SCB)  
Härutöver har styrelsen haft ett flertal e-postkontakter och telefonkontakter i särskilda frågor.  
 
Revisorer  
Revisorer har varit Ulf Fransson, Regionförbundet Jönköpings län och Lars Sundblad, Sigtuna. 
Revisorssuppleant har varit Paul Hultberg,  Eksjö. 
 
Valberedning  
Valberedningen har bestått av Christian Skarman SCB sammankallande, Ingela Andréen Lerum samt 
Elisabeth Pålsson Malmö stad. 
 
Årskonferens och årsmöte 
Årskonferensen 2009 var förlagd till Helsingborg 26- 28 augusti.  Temat för konferensen var  
”Strategisk planering för hållbara kommuner ”.Utvärderingen visade att konferensen var mycket uppskat-
tad. Årsmötet ägde rum 28 augusti. Årskonferensen 2010 hålls i Helsingborg med temat ”Tillbaka till 
framtiden – Nya utmaningar för  Kommunal strategisk planering under 2010 talet ” 
 
Föreningens medlemmar  
Den 1 juli 2010  hade föreningen 252 medlemmar. Av dessa var 142 män och 110 kvinnor. Antal 
veteraner (pensionerade KSP-medlemmar) var 10 st. Under verksamhetsåret har vi antagit 7 st. nya 
medlemmar i föreningen medan 26 st. har avgått. Idag har vi KSP-medlemmar i 108 av Sveriges  
kommuner.  
 
Föreningens arbetsgrupper  
Inom föreningen är följande arbetsgrupper verksamma (sammankallande inom parentes) : 
HOB-gruppen: Arbetsgruppen för lägenhetsregister – (Kenneth Hvarvenius Malmö)  
KOMPASS: Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik - 
(Martin Lagnerö, Haninge) 
IT-gruppen: Arbetsgruppen för kommunal informationsteknik – (Ronnie Lind, Halmstad) 
Prognosgruppen: Arbetsgruppen för prognosfrågor -  (Christian Skarman SCB Stockholm) 
NABO-gruppen: Nätverks- och arbetsgrupp för boendeplanering  -(Hans Lindberg, Haninge) 
Redovisning av arbetsgruppernas verksamhet lämnas som vanligt i separata bilagor.  
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Som resultat av en dialog med de sammankallande i arbetsgrupperna genomförde styrelsen en WEB-
enkät till medlemmarna om arbetsuppgifter, intresse för att delta i nätverk m.m. våren 2009  Resulta-
tet av enkäten presenterades på årsmötet 2010 och ligger till grund för en utveckling av arbetsgrup-
pernas verksamhet . 
 
Representation i externa arbetsgrupper  
Henrik Gustavsson Göteborg, Jimmy Lindahl Linköping och marianne Toreblad Helsingborh har represen-
terat KSP i Programrådet för regionalstatistik, 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 ny-
hetsbrev via e-post. Webbplatsen spelar en mycket viktig roll för föreningen och dess medlemmar 
men behöver utvecklas.  
 
Seminarier och studieresor  
Föreningen har under verksamhetsåret ej bidragit ekonomiskt till några studieresor. 
 
Avgivna yttranden 
Föreningen har under verksamhetsåret inte avgett några yttranden.  
 
Övrigt  
Styrelsen har beslutat att även detta år låta seniormedlemmar fritt få delta i jubileumskonferensen  
Samt att medlemmar i styrelsen för SKNT (Föreningen Sveriges Kommunala NäringslivsTjänste-
män) skall få delta i årskonferensen på samma villkor som KSP-medlemmar. Styrelsen för SKNT 
(Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän) har fattat motsvarande beslut. KSP och SKNT, FFS 
(Föreningen för samhällsplanering och SPR (Sveriges Planerares Riksförbund)  har också beslutat att 
ha ömsesidig länkning till varandras hemsidor.  
Styrelsen erbjuder konsultföretag  att mot avgift annonsera på hemsidan  
Styrelsen har träffat avtal om att få förvara föreningens arkiv i SCB:s lokaler. 
 
Ekonomi  
Skattmästarens redovisning för verksamheten lämnas i särskild bilaga. 
 
I tur att avgå vid årets stämma är, utöver Hans Lindberg, Haninge vilken som ordförande är vald på 
ett år, , Aziza Hussein Abdallah, Uppsala Göran Carlsson , Trollhättan, Marianne Toreblad Helsingborg 
och Tore Almlöf Karlskrona 
Övriga Sabina Andersson Halmstad , Pernilla Melin Stockholm samt Gunilla Kärrdahl Jönköping. 
har vardera ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder.  
 
Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen två personer som löpande utses av styrelsen: dels en 
representant för SKL och dels en representant från SCB. Vid tiden för årsmötet var dessa  Monir 
Dastserri, SKL (efterträds av Hans Ekholm SKL) samt Ingrid Melin, SCB.  
 

 

 

Hans Lindberg Sabina Andersson Pernilla Melin Göran Carlsson 
Ordförande Vice ordförande  Kassör  Sekreterare  
    
    
Aziza Hussein Abdalla Marianne Toreblad Gunilla Kärrdahl Tore Almlöf  
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 


