Minnesanteckningar KOMPASS-gruppens möte 2011-03-24 i Upplands
Väsby
Närvarande:

Linneá Askling, Upplands Väsby
Mona Stensmar Petersen, Karlstad
Moa Rosenqvist, Haninge (vik. Martin Langerö)
Elisabeth Blom, SCB
Karolina Andersson, SCB
Maria Håkansson, SCB
Helena Nyman och Kristina Sandberg, Upplands Väsby (punkt 5)
Pirjo Kovalainen utses till antecknare.
1. Minnesanteckningar från förra mötet

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad godkänns.
2. Läget på paketfronten

Elisabeth redogör. Alla paketleveranser håller tidtabellen, befolkning på nyko gick ut i
tisdags. TYKO och områdesbeskrivningar levereras nästa vecka. Arbetssökande och Bilpak
återstår. Elisabeth förklarar också varför Ampak-statistiken på nykonivå kommer så sent.
Linnéa undrar om det syns i Tyko-tabellerna när hyresrätter omvandlats till bostadsrätter,
vilket skett i Upplands Väsby. Ingen av närvarande kan svara på det.
Statistikpaket kontra Supercross diskuteras. I år är det sena leveranser till Supercross. Inga
enstaka kommuner kan få tillgång till Supercross. På grund av sekretessen är det stränga
prövningar av dem som ska hantera statistiken. Mona kollar med SKL, Maria H med SCB om
möjligheter till information kring statistiksekretess och juridik.
Vi bestämmer att lägga nästa möte till SCB i Örebro för att kunna diskutera detta och hur alla
kommuner ska få den statistik de har behov av.
3. RAMS 2009, 2010

Maria Håkansson informerar om resultaten i Rams 2009. Antal förvärvsarbetande 2009
minskade med 2,9 %. Nattbefolkningen minskade i 286 kommuner, dagbefolkningen i 268
kommuner. Förvärvsintensiteten sjönk till 74,6 %. Sysselsatta i åldersgruppen 65-67 år ökade,
en ökning som började redan för fem år sedan. Även antalet företagare ökade, liksom antalet
pendlare. SM om yrken 2009 har publicerats den 4 mars. Där redovisas anställda 16-64 år,
vanligaste yrken för män och kvinnor, yrken för utlandsfödda. Är vi intresserade kan SCB
redovisa mer om den statistiken.
I Rams 2010 kommer förvärvsarbetande mätas från 15 år. CENSUS, folk- och bostadsräkning
i Europa ska genomföras och i samband med den ska sysselsättningen mätas. SCB har ett
förslag om att använda AKU, månadsstatistik om anställda, för sysselsättningsstatistiken på
remiss under april månad. Detta skulle ha stor påverkan på Rams. Mätning av jobben i januari
– statistik i mars?
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Kontrolluppgifter för 2010 är på väg till arbetsgivarna från Skatteverket. Enkät från SCB om
arbetsställena skickas ut 2011-12-12 för rättelser.
4. Strukturförändringar på arbetsmarknaden

Denna punkt stryks på grund av tidsbrist.
5. Trygghet på karta

Helena Nyman, Gis-samordnare och Kristina Sandberg, kriminolog, från Upplands Väsby
berättar om och visar kommunens interna Gis, WebMap. Kommunen har haft tillgång till
denna interna karttjänst sedan 2003. Systemet har koppling till befolkningsregistret och
fastighetsregistret. För att utveckla informationsstöd till verksamheterna har man bland annat
genomfört omvärldsbevakningsseminarium och workshops. Statistikern deltar i kontorets
webmöten. SCB-statistik och befolkningsprognoser finns i Webmap och möjliggör
demografiska analyser. Helena visar olika tillämpningar.
Kristina berättar med två exempel hur Webmap används för att analysera eventuella mönster i
brottsligheten. Statistik över tillgrepp och stöld i/från fordon, platskoordinater från
polisregistret kombinerat med dagbefolkning, parkeringar, bilstatistik och bostadstyp
visualiseras på kartan. Vilka kopplingar finns? Finns dem? Är det vissa parkeringar eller
bostadsområden som drabbas? Det andra exemplet är misshandelsfall med platskoordinater
och uppgifter om krogar och restauranger, utskänkningstillstånd, tid på dygnet. Vilka utsätts
för brott? Var? När? Vilka åtgärder behöver man vidta för att minska brottsligheten?
Linnéa visar sin Explorer-tillämpning.
6. Preliminärt program för KSP konferens

Mona hade skickat ut i förväg det preliminära programmet till KSP konferensen i Karlstad.
Intressant program i år. Det bör vara balans mellan statistik och samhällsplanering för att
locka så många som möjligt. Vi diskuterar vissa oklara punkter och sista anmälningsdatum.
Geodataportalen låter intressant. Maria Håkansson undersöker om SCB kan presentera
strukturomvandling med kommunal inriktning på konferensen.
7. Läget i kommunerna (kommunrepresentanterna)

Upplands Väsby:
håller på med Explorer, befolkningsprognosen. Kommunen är pilotkommun i projekt
Spårspring – ungdomar som korsar spåren, klättrar på vagnar. Alla 8:e klassare har fått svara
på en enkät och haft besök från projektet med en skolinspektör. En YouTube-film har tagits
fram och en uppföljningsenkät kommer.
Karlstad:
på gång befolkningsprognos, uppdatering av PC-Axis databasen. Skriver om statistik i
publikationer och på webben. Bostadsbolaget vill ha tidsserie på en del variabler. Karlstad är
pilotkommun tillsammans med sju andra i Healthy Cities:s undersökning om förebyggande
arbetet ger besparingar. Undersökningen tittar på socioekonomisk statistik på delområdesnivå.
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Haninge:
Webbuppdateringar på gång, liksom befolkningsprognos och delområdesprognos.
Folkhälsobokslut görs om till social hållbarhet med analyser och trender. Två personer arbetar
med detta. Funderar på omläggning av nykon.
Motala:
Uppdateringar på webben och intranätet, befolkningsprognos. Regionförbundet Östsam
efterfrågat flyttstatistik från Supercross databasen.
8. Övriga frågor: Ersättare till Anna Eriksson, Västerås

Anna Eriksson i Västerås ska vara tjänstledig. Vi enas om att hennes ersättare i Västerås
ersätter Anna även i KOMPASS gruppen.
9. Nästa möte

Nästa möte blir hos SCB i Örebro torsdagen den 22 september 2011. SCB håller i mötet.
Kallelse kommer. Önskemål om aktuella frågor lämnas till någon av SCB-representanterna.

Bakom pennan:
Pirjo Kovalainen
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