Välkommen
till

ksp!

Föreningen för kommunal statistik och
planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag
för strategisk planering av olika slag inom
det kommunala området. Det kan handla
om strategiutveckling, scenarier,
omvärldsanalyser, prognoser
och analyser, uppföljning
och utvärdering samt
programarbete.

Föreningens idé
 Att vara ett forum för personer som arbetar med






statistik, utredning och planering i kommunal
verksamhet.
Att främja informations- och erfarenhetsutbyte
mellan medlemmarna.
Att främja medlemmarnas kompetensutveckling.
Att främja metodutveckling inom medlemmarnas
yrkesområde.
Att höja och säkra kvaliteten i
planeringsunderlag.
Att stärka nätverk och social gemenskap inom
föreningen.

Varför ska jag vara medlem?
Våra medlemmar har skiftande yrkesbenämningar,
arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund. Några är
specialister medan andra har ett brett arbetsfält.
Gemensamt för oss alla oavsett bakgrund är att vi ska
leverera underlag för planering och strategiarbete av
hög kvalitet. Flertalet har kommunens ledning eller en
förvaltningsledning som uppdragsgivare
Föreningens viktigaste uppgift är att stärka yrkesrollen
och fungera som nätverk för medlemmarna. Att få
tillgång till andras erfarenhet och kunskap höjer din
kompetens och gör arbetet roligare. Det är kanske
särskilt viktigt för dig som är ensam med dina
arbetsuppgifter eller nyligen börjat inom yrket. Här är
några exempel på vad du får som medlem.

 Inbjudan till årskonferens, temadagar och

studieresor.
 Möjlighet att medverka i arbetsgrupper och
nätverk.
 Tillgång till föreningens medlemsregister.

Årskonferenser
Vårt viktigaste forum för erfarenhetsutbyte,
kontakter och kompetensutveckling är våra
årskonferenser. Hit är alla medlemmar välkomna!
Konferenserna har ett brett innehåll för att locka
deltagare med olika intresseinriktning. Här
ventileras aktuella ämnesområden, vanligen
sammanhållna inom ett visst tema. Konferensernas
tyngdpunkt ligger på föredrag, seminarier och
studiebesök. Programpunkter med statistisk
inriktning eller strategisk planering är givetvis viktiga
vid våra träffar. Årskonferenser erbjuder också
tillfälle till umgänge under lättsamma former. Våra
årskonferenser alternerar mellan olika kommuner i
Sverige. I varje kommun vi besöker får vi en rundtur
eller rundvandring och får ta del av stadens historia
och framtidsvyer. Se Sverige med ksp!

Styrelse – ledning och
intressebevakning
I samband med årskonferenserna har föreningen
årsmöte. Då väljs en styrelse bland föreningarnas
medlemmar. Samtidigt antas en budget samt
verksamhetsplan för kommande år.
Styrelsen är arrangör av årskonferenserna och
sammanträder vanligen tre till fyra gånger per år.
En annan viktig uppgift för styrelsen är att bevaka
medlemmarnas och kommunernas intressen i
remissvar och andra yttranden som berör vårt
yrkesområde.

Arbetsgrupper och nätverk
Medlemmarna kan bilda arbets- och
nätverksgrupper kring något gemensamt
ämnesområde, som man vill utveckla. De träffas
några gånger per år, anordnar temadagar
och studieresor samt ansvarar oftast för
något programinslag eller seminarium vid
årskonferenserna.

Studieresor – internationella
kontakter
Föreningen anordnar gemensamma studieresor för
medlemmarna och har besökt England, Frankrike,
Holland, Tyskland, Island, Italien samt Belgien
och Luxemburg. Resorna kan vara öppna för alla
medlemmar eller så ordnar arbetsgrupperna egna
resor.
Arbetsgrupperna kan få ekonomiskt stöd till resor
om föreningens ekonomi tillåter.

Temadagar
Syftet med temadagarna är att kompetensutveckla
och utbyta erfarenheter bland medlemmarna inom
aktuella områden.

Hemsida
På hemsidan www.ksp.se kan du ta del av vad
som pågår. Här finns också föreningens stadgar,
årsmöteshandlingar och medlemsförteckning.

Ksp:s ursprung och utveckling
År 1961 bildades inom Statistiska föreningen en
kommunal sektion, vilken 1966 blev självständig
med namnet Kommunalstatistiska föreningen.
Under den första tiden var medlemmarna främst
statistiker från större kommuner. I takt med att både
statistik och samhällsplanering blev allt vanligare
arbetsuppgifter i kommunerna fick föreningen nya
medlemmar. 1978 antog vi vårt nuvarande namn
– Föreningen för kommunal statistik och planering,
ksp.

Vem kan bli medlem?
Du är välkommen som medlem i ksp om
du arbetar med statistik, utredningar med
koppling till kommunal strategisk planering och
samhällsplanering. Arbetsgivaren är en kommun
eller ett kommunalt organ men även du som
är anställd hos annan uppdragsgivare inriktad
mot kommunal verksamhet kan bli medlem.
Det är också önskvärt att du har en lämplig
högskoleutbildning med inslag av statistik och eller
planering.

Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom en ansökan till styrelsen,
som beslutar om medlemskap. Du ansöker om
medlemskap via hemsidan.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
www.ksp.se | styrelsen@ksp.se

