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Minnesanteckningar KOMPASS, 2013-04-11 
Jönköping 

Närvarande: 

Linnea Askling, Upplands Väsby 

Göran Carlsson, Trollhättan 

Karin Berntsson, Jönköping 

Anna Eriksson, Västerås 

Mona Petersén, Karlstad 

 

Elisabeth Blom, SCB 

Karolina Andersson, SCB 

Maria Håkansson, SCB 

Susanne Gullberg Brännström, SCB 

 

1.Välkommen till Jönköping 

Andreas Zeidlitz, chef utredningsenheten på stadskontoret hälsar KOMPASS-

gruppen  välkomna till Jönköping och visar en presentation om Jönköping och 

hur de jobbar med statistik samt hur de är organiserade och vilka arbetsuppgifter 

utredningsenheten har. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

Inga synpunkter. 

 

3. Läget på paketfronten 

Tidsplanen för vårens paket är i stort sett enligt plan förutom INKOPAK som är 

försenad då det har funnits en del fel i statistiken. Felen beror på felaktiga 

leveranser till inkomststatistiken, uppdateringar är på gång. 

  

Det som annars är på gång är TYKOPAK, det kommer att var klart under de 

närmaste dagarna och ganska snart ska PROPAK på delområden vara klart. 

Det som sedan återstår under våren är BILPAK, Arbetssökande, Ohälsa samt 1:a 

kvartalet av BEFPAK. 

  

Vid förra mötet tog vi upp frågan om Geodatasamverkan och om att paketen 

skulle ingå i samarbetet. Det har sedan gått ut en remiss, men remissen gick inte 

igenom då alla deltagare i Geodatasamverkan måste godkänna remissen och det 

gjorde inte alla. Men man kommer att fortsätta diskussionerna och om det finns 

andra alternativ.  

  

SCB ska också göra en översyn av OSDB, då det innehåller en del gamla 

komponenter. Hoppas på att av vara klara under hösten 2014. Blir det ett nytt 

program kommer det kommer antagligen var pararalla system under ett tag. 
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Några medlemmar hade sedan en fråga om tidsserier i paketen. Detta har man 

testat i bl.a. AMPAK men det var så få beställningar så man tog bort de 

tabellerna.  Man saknar lite det valet att kunna gå tillbaka för de år som man 

tidigare har beställt, istället för att behöva gå tillbaka i tiden. Liknade det som 

finns i SSD.  SCB tar med sig frågan. 

  

Även beställnings- och faktureringssystemet ska ses över . 

  

Jönköping har haft problem med uppdateringen av arbetsställeinformation, 

varför behöver man uppdatera samma arbetsställen år efter år, man gör samma 

jobb. Det som gör att det blir problem att använda tidigare uppdateringar beror 

på att det måste vara exakt samma uppgifter och har något ändrats i adressen går 

det inte att hämta uppgiften. Skulle det finnas möjligheter att jobba med dessa 

återkommande adresser så att man inte behöver uppdatera samma uppgifter år 

efter år? Bra om man kunde undersöka vilka det är som är återkommande, går 

det att göra en sammanställning. Skulle man i större utsträckning kunna hämta 

NYKO från föregående år. Skulle man kunna bygga ut applikationen. SCB tar 

med sig frågan. 

  

Hittar kommunerna adresser på företag kan man skickar det till Karolina som 

vidarebefordrar det till Företagsregistret.  

 

4. Information om RAMS2011 

Se bifogad presentation. 

 

I och med tidsseriebrottet i RAMS 2011 går det går att få tabeller av Karolina om 

man behöver uppgifter avseende den gamla metoden för 2011 fördelat på ålder 

och yrkesställning. 

  

Karolina avslutar med att berätta om att det finns två tabeller avseende YRKE i 

AMPAK, som Susanne kommer att prata om lite senare.  

  

Frågan kom upp om det går att lägga till information om ålder i tabellen om in- 

och utpendling i SSD. SCB ska titta på detta. Det finns också önskemål om en 

tabell på yrkesställning efter kommun i SSD. 

 

5. Presentation av RAKS och Yrkesregistret  

Se bifogade presentationer. 

 

 

6. Presentation av Jönköpings näringsliv  

Patrik Holtz, chef på näringslivsavdelningen på destination Jönköping  gjorde en 

presentation om näringslivet i Jönköping och vilken statistik de använder för att 

visa på näringslivet i kommunen. Presentationen visade bl.a. att det finns mycket 

företag i Jönköping och många av dem är små. Företagen finns främst inom 

transport, logistik och tillverkning.  Patrik visade även på evenemang som 

genomförs i Jönköping t.ex. mässor och konferenser. 

 

Sedan följde en diskussion om hur kommunerna jobbar med näringslivsfrågor. 
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Göteborg:  I Göteborgsregionen är det Business region Göteborg som har 

redovisat mycket av näringslivet i kommunen/regionen men vad är det 

kommunerna kan redovisa och göra något av?  

Vad är det man kan göra? Tex yrkesstruktur, utbildningsstruktur, för att visa hur 

strukturen ser ut i en kommun.      

  

Jönköping: Gör en rapport vartannat år. Har kontakt med näringslivsenheten och 

politikerna som presenterar näringslivet i kommunen.  Statistikenheten hjälper 

främst till med underlag.    

  

Upplands Väsby: Jobbar inte särskilt mycket med näringslivsfrågor utan det är 

Upplands Väsby Promotion (UVP) som  jobbar mest med de frågorna i 

kommunen. Upplands Väsby är en del av Stockholm och mycket av 

tillväxtfrågornas diskuteras i ett större sammanhang. 

  

Västerås: Har en flexibel statistikorganisation och har valt att ta fram årliga 

publikationer. Gör flera små rapporter men behöver kanske fundera på om man 

ska göra en större samlad rapport. Patrik menar på att det är bra att få en helhet 

och kunna göra bra beskrivning av regionen. Bra att ställa fråga om hur och av 

vem uppgifterna ska användas.  Gör även rapporter som vänder sig mot 

företagens miljöarbete och lägger ut en del information kring det. Har idag inte 

så mycket kontakt med näringslivskontoret i kommunen.                       

  

Karlstad:  Har haft en dialog med Tillväxtcenter i kommunen då man tidigare 

satt ihop med dem men det fanns inget större intresse. Det som finns är några 

topplistor om branscher och arbetsställen i kommunen. I Karlstad startades nyss 

Karlstad business allians och det verkar som om de är lite mer intresserad av 

statistik. Finns inte alltid tid att jobba med detta utan det har varit mer fokus på 

strategiarbete i kommunen. 

  

Trollhättan: Ger inte utan några återkommande publikationer. Månadsvis 

publiceras uppgifter om arbetslöshet där bl.a. jämförelser görs med 

grannkommuner och övriga län. Tar fram statistik efter förfrågningar och tar 

fram uppgifter till den instans som tillsattes i och med att SAAB:s konkurs. Tar 

fram ett diagrampaket som är efterfrågat. 

 

7. Läget i kommunerna 

Hanns inte med. 

 

8. Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

9. Nästa möte 

Torsdag 3 oktober  i Västerås.   

  

Då vi bl.a. ska se den film som de har gjort om Västerås och som baseras på 

statistik. 

 

 

 


