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Minnesanteckningar KOMPASS, 2011-09-22 i Örebro
Närvarande:
Linneá Askling, Upplands Väsby
Mona Stensmar Petersen, Karlstad
Moa Rosenqvist, Haninge
Lutz Ewert, Göteborg
Edith Ringmar, Västerås
Pirjo Kovalainen, Motala

Elisabeth Blom, SCB
Karolina Andersson, SCB
Maria Håkansson, SCB
Bo Johansson, SCB (punkt 4)
Stefan Palmelius, SCB (punkt 5)
Jan Andersson, SCB (punkt 6)

1. Minnesanteckningar från förra mötet
Minnesanteckningar från mötet i Upplands Väsby godkändes. Någon som
kan prata sekretess kan tyvärr inte komma på dagens möte. Mona har pratat
med Hans Ekholm på SKL, men han vill inte ställa upp. Det vill inte heller
SCB:s jurister. Marie Haldorson som pratat sekretess vid ett supercrossmöte
är också tveksam till att prata sekretess. Vi får fundera vidare på vem som
kan ta hand om punkten. Linnea förtydligade att det går att se omvandlingar
från hyresrätter till bostadsrätter i TYKOPAK.
2. Ny sammankallande i KOMPASS
Lutz Ewert tar på sig ansvaret som ny sammankallande i Kompassgruppen
då Martin Lagnerö gått över till WSP. Moa Rosenqvist ersätter Martin
permanent som representant för Haninge kommun. Anna Eriksson kommer
tillbaka till Västerås efter sin tjänstledighet och fortsätter i gruppen.
SCB funderar på om gruppen kan utökas med någon ytterligare deltagare och
ger förslag på representant.
3. Läget på paketfronten (SCB)
Alla tabeller i statistikpaketet har i stort sett levererats i tid.
Kvar att leverera under hösten är en preliminär tabell i Inkopak, BEFPAKpaketen för tredje kvartalet samt Arbetssökande för sista oktober. Nytt
erbjudande kommer att skickas ut 7 november. Sista datum för beställningar
är 2 december.

Tabellerna i Bilpak har setts över. Förslag på nya tabeller delades ut på
mötet- Körkortsinnehavares ålder, Antal bilar efter kön (varav miljöbilar),
Ålder på bilparken. Gruppen tyckte att tabellerna såg intressanta ut och
efterfrågade även Ålder på de som tar körkort och Hur många/vilka av
körkortsinnehavarna som har bil.
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En uppföljning av kommuner som har särskild statistikverksamhet och därmed
statistiksekretess är på gång då det var några år sedan denna uppdaterades. Det
är viktigt att det finns något dokumenterat i kommunen så att statistiken inte ska
kunna krävas ut enligt offentlighetsprincipen. I dagsläget har 207 av 290
kommuner avskiljd statistikverksamhet.

Elisabeth undrade om det finns intresse av ett motsvarande Kommunfakta för
tätorter. Pirjo i Motala tycker att det låter intressant. I Göteborg och Västerås
tar man fram egna områdesfakta genom en automatisk ”excelsnurra”.
AMPAK kommun kommer att levereras i samband med att RAMS
publiceras 12 december. Inga förändringar är planerade.
I RAMS kommer man kunna se sysselsatta 15-åringar då dessa måste
rapporteras till Nationalräkenskaperna och HoB. I AMPAK och SSD
kommer dock förvärvsarbetande även fortsättningsvis redovisas från 16 år.
Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 att tillkalla en särskild utredare
med uppgift att ta fram ett förslag om att arbetsgivare med flera ska lämna
uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad
(månadsuppgift). Månadsuppgiftsutredningen kom med ett Betänkande i
april. På SCB tittar vi nu på hur vi skulle kunna utnyttja ev. månatliga
uppgifter och sköta insamling gemensamt på SCB samt beräkna kostnader
för detta. Arbetet ska resultera i underlag som kan användas i SCB:s
remissvar till utredningen om MånadsKU. Remissvaren ska vara inlämnade i
början på november.
4. Supercross (Bosse Johansson, SCB)
Bosse Johansson visade har man loggar in och använder Mona
(Microdataåtkomst) för uttag av statistik via en Supercrossdatabas. Med
hjälp av en dosa och inloggningsuppgifter kan man via Mona koppla upp sig
mot SCB:s server via ett fjärrskrivbord. De kommuner som har tillgång till
denna typ av uppgifter måste ha avskild statistikverksamhet och ingå i någon
av de regioner som beställt uppgifterna. Just nu har fyra regioner denna
lösning. Regioner och kommuner kommer endast åt de databaser de är
behöriga på. I botten ligger avidentifierade individdata som årgångsfiler.
Det ligger många tabeller och mycket variabler i databasernaoch det gäller
att veta vad man gör när man tar fram sina uppgifter och att kontrollera de
uppgifter man får fram så långt det är möjligt. Det är lätt att göra fel!
Resultatet man får fram kan man spara i olika format för leverans via mail
till sin mailadress.
Senaste året har fokus legat på utveckla en teknisk lösning som fungerar och
på att komma runt sekretessproblemen. Framöver får man diskutera hur man
ska lösa problemet med kommuner som är intresserade av denna lösning
men inte tillhör en region som har en databas samt OSDB-lösningen som har
några år på nacken.
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5. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden
(Maria Håkansson och Jan Andersson, SCB)
Jan och Maria började med att titta på hur sysselsättningsutvecklingen sett ut
åren 1850-2000. Därefter övergick de till att visa uppgifter från den
Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS, åren 1985-2009 för att
sedan avsluta med att titta lite på trender och prognoser. Deras presentation
bifogas.
6. Statistikatlas på SCB (Stefan Palmelius, SCB)
Stefan Palmelius visade var man kan hitta Statistikatlasen på SCB:s hemsida och
exempel på hur den kan användas. Statistikatlasen är en interaktiv atlas med
visualisering av statistik ur SCB:s stora lager av officiell regional statistik. I
Statistikatlasen finns också korta analyser av statistiken i form av beskrivande
text, så kallade historier. En avancerad användare kan direkt i
webbapplikationen ladda in egen statistik och genomföra egna analyser.
Du hittar den här: http://www.scb.se/Pages/List____307244.aspx
I höst kommer en ny version där man kan ladda in data med hjälp av PcAxis.
Vill man titta på hur man valt att presentera statistik med hjälp av eXplorer i
Göteborg kan man titta här: http://www.samhallsutvecklingen.se
Någon efterfrågade en karta över valdistrikt. Här kommer en länk till Valen
2010 i interaktiv kartform. http://www.scb.se/Pages/List____296469.aspx

7. Rapport från KSP-konferensen i Karlstad (Mona m.fl.)
Cirka hundra deltagare besökte KSP-konferensen i Karlstad. Sammanställning
av enkäten deltagarna fick besvara pågår. Av de öppna svaren att döma verkar
de sociala aktiviteterna vara uppskattade. En sammanställning av grupparbetena
kommer att läggas ut på KSP:s hemsida. En enkät kommer att gå ut även till de
KSP-medlemmar som inte var med på konferensen.
Nästa år kommer Norrköping att ansvara för konferensen.
Marinanne Toreblad är ny ordförande i KSP. Magnus Nyström ersätter Ingrid
Melin som representant för SCB.

8. Läget i kommunerna (kommunrepresentanterna)
Motala:
Pirjo arbetar inte så mycket med statstik just nu. Får dock besvara en del
statistikfrågor. Årets användarkonferens om SuperCross kommer i höst att hållas
i Norrköping. Östsam är ansvariga denna gång.
Haninge:
På gång i Haninge är just nu är att man följer upp mål med statistik, nyckeltal
för Stockholms län samt uppdatering av befolkningsprognos för närmaste åren.
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Karlstad:
Utvärdering av konferensen, strategisk planering, målformulering, nyckeltal.
Ska försöka komma igång med historier i eXplorer.
Upplands Väsby:
Linneá ska försöka marknadsföra sig själv i kommunen. Interna statistiksidor
ska byggas upp i höst. eXplorer ska bli klart för sjösättning i vår.
Göteborg:
Omorganisation tar kraft från produktionen. Ansökt om utdrag ur
lägenhetsregistret. Arbetar med Västdatabasen och försöker få fler att använda
den. Har anlitat en konsult för att få hjälp med att bygga upp en ny
statistikhemsida. Har gjort ett Göteborgsblad om äldre. I detta kan t.ex. en
handläggare ute i kommunen snabbt se hur det ser ut i ”sitt” område.
Västerås:
Många enkäter inom olika områden ute nu. Bland annat en om ungas boende.
Man genomför också en fältstudie om hur en kommunställd arbetar med sociala
frågor i kommunen. Gör en utvärdering av överflytt av årskurs 6 till högstadiet.
Edith ska gå en kurs i Easyresearch, ett webbenkätverktyg.

9. Övriga frågor
Förslag på ny deltagare tas fram av SCB.

10. Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Motala 29 mars. Kallelse kommer. Önskemål
om aktuella frågor lämnas till någon av SCB-representanterna.

