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Årsberättelse för ksp:s verksamhet 2013- 2014   

 
Styrelsen för föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) får härmed avlämna sin verksamhets-
berättelse för verksamhetsåret 6 september 2013 till 5 september 2014. 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning och arbetsfördelning 
Ordförande:  Marianne Fabricius Toreblad  Helsingborg 
Vice Ordförande: Mona Stensmar Petersen  Karlstad 
Sekreterare:  Martin Gustafsson  (Nässjö) Åtvidaberg 
Skattmästare/kassör:  Thomas Lundgren  Örnsköldsvik 
Medlemsansvarig:  Pernilla Melin( t o m 2014-01-31) Sweco, Stockholm  
WEB ansvarig  Magnus Forslund   Västerås  
Ledamot   Henrik Gustavsson   Göteborg 
Ledamot  Frida Hägglund  Huddinge 
Ledamot  Pia Hofmeijer (f o m 2014-02-01) Stockholm 
Adjungerad  Harriet Löfqvist  SCB 
Adjungerad  Anna Liljenberg  SKL 
   

Styrelsens sammanträden under verksamhetsåret 
Styrelsen har haft 5 sammanträden under verksamhetsåret, 2013-10-23 i Stockholm SKL, 2013-12-03 
(Göteborg), 2014-02-04/05 (SKL), 2014-04-09 (SKL) samt 2014-05-05 (Stockholms stadshus). Härutö-
ver har styrelsen haft ett flertal e-postkontakter och telefonkontakter i särskilda frågor. Styrelsen har 
främst arbetat med planeringen av årskonferensen 2014.  
 

Revisorer  
Revisorer har varit Lars Sundblad, Sigtuna och Göran Carlsson Trollhättan. 
Revisorssuppleant har varit Tore Almlöf, Karlskrona. 
 

Valberedning  
Valberedningen har bestått av Sabina Andersson, Halmstad sammankallande, Charlotte Lundberg, Norr-
köping samt Per-Erik Mårtensson, Gävle. 
 

Årskonferens och årsmöte 
Årskonferensen 2013 var förlagd till Gävle 4-6 september. Temat för konferensen var ”Bygga tak över 
huvudetför vem eller varför bygga över huvud taket? –Hur möta utmaningar i framtida bostadsförsörj-
ning?” Utvärderingen visade att omdömet om konferensen var mycket positivt. Årsmötet ägde rum 6 
september. Årskonferensen 2014 hålls i Stockholm med temat ”Utan spaning ingen aning, trendspaning i 
statistikdjungeln” 

 

Föreningens medlemmar  
Den 1 augusti 2014 hade föreningen 170 medlemmar. Förra året byte vi system för hantering av med-
lemsregistret, vilket innebär att medlemmarna själva kan göra sina ändringar. Medlemmar som ändå inte 
meddelar ny epostadress vid t ex byte av arbetsgivare och som vi därmed inte kan nå för information om 
medlemsavgiften, tas bort. Det är orsaken till att medlemsantalet har minskat så kraftigt. 
 

Föreningens arbetsgrupper  
Inom föreningen är följande arbetsgrupper verksamma (sammankallande inom parentes): 
HOB-gruppen: Arbetsgruppen för lägenhetsregister – (Simon Sköld, Region Skåne)  
KOMPASS: Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik - 
(Lutz Ewert, Göteborg) 
Prognosgruppen: Arbetsgruppen för prognosfrågor – (Andreas Zeidlitz, Jönköping) 
NABO-gruppen: Nätverks- och arbetsgrupp för boendeplanering -(Hans Lindberg, Haninge) 
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Redovisning av arbetsgruppernas verksamhet lämnas som vanligt i separata bilagor.  

 

Representation i externa arbetsgrupper  
Henrik Gustavsson Göteborg, Jimmy Lindahl Linköping, och Marianne Toreblad Helsingborg har repre-
senterat ksp i SCB:s användarråd för regional statistik, SCB:s organ för samverkan med statistikanvän-
dare på kommunal och regional nivå.  

 

Medlemsinformation  
Information till medlemmarna ges främst via föreningens webbplats (www.ksp.se) samt med nyhetsbrev 
via e-post. Webbplatsen spelar en mycket viktig roll för föreningen och dess medlemmar men behöver 
fortsätta att utvecklas. ksp finns också på Facebook. 

 
Seminarier och studieresor  
Dessutom har SKL i samarbete med ksp haft enkätkursen ”Konsten att göra enkäter som folk vill svara 
på” 2014-03-25--26. Kursen fick vid utvärderingen positivt omdöme. Föreningen har inte gjort några 
studieresor under verksamhetsåret. 
 

Avgivna yttranden 
Föreningen har under verksamhetsåret inte avgett några yttranden.  
 

Övrigt  
Ett antal representanter för ksp träffade SCB i juni för att diskutera och få klargjort detta med statistiksek-
retess med anledning av att medlemmar kontaktat styrelsen i denna fråga. SCB klargjorde då att det inte 
är deras roll att gå ut med anvisningar om hur kommuner ska organiseras för att statistiksekretessen ska 
gälla i de enskilda kommunerna. Det är den enskilda kommunens jurister som har det ansvaret. SCB stäl-
ler dock upp med tips och råd.  
 
Styrelsen har också tagit bort konsulter ur styrelse och arbetsgrupper tills vidare och vill att frågan disku-
teras på årsmötet. 
 

Ekonomi  
Skattmästarens redovisning för verksamheten lämnas i särskild bilaga. 
 
I tur att avgå vid årets stämma är, utöver Marianne Fabricius Toreblad  Helsingborg vilken som ordfö-
rande är vald på ett år, Mona Stensmar Petersen Karlstad, Magnus Forslund Västerås samt Thomas 
Lundgren Örnsköldsvik. Övriga, Frida Hägglund Huddinge, Martin Gustafsson Åtvidaberg och Henrik 
Gustafsson Göteborg har vardera ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder. Dessutom fyllnadsval 
efter Pernilla Melin. 
 

 

Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen två personer som löpande utses av styrelsen: dels en repre-
sentant för SKL och dels en representant från SCB. Vid tiden för årsmötet var dessa Anna Liljenberg 
(SKL) respektive Harriet Löfqvist (SCB).  
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