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1.Välkommen till KOMPASS-möte
Vi hälsas välkomna till Västerår och går igenom föregående mötes anteckningar.
Det som ska justeras är att Lutz inte fanns med på närvarolistan från mötet.
2. Inkomststatistik
Petter Lundberg från SCB går igenom inkomstbegrepp i INKOPAK och
Supercross. Definitioner, jämförelser och saker att tänka på. Se tidigare
utskickad presentation för mer information.
3. Hur används statistik för arbetet med näringslivet i Västerås
Ylva Wretås som jobbar med komptensförsörjning- och arbetsmarknadsfrågor i
Västerås kommun visade på vilken typ av statistik som hon efterfrågar. Hon tar
ofta hjälp av utredningsenheten för att ta fram statistiken. Det stora i hennes jobb
är hur uppgifterna används och få siffrorna att landa i politiken. Hur man gör det
begripligt för tjänstemän och politiker. Ylva har haft mycket diskussioner om hur
man ska presentera uppgifterna och hur uppgifterna kan spridas. Har också börjat
samarbeta med kommunikationsavdelningen i kommunen för att göra
uppgifterna mer tillgängliga. Exempel på det samarbetet är Västeråsbarometer
Önskemål från Ylva var att man ska jobba vidare med definitioner av
tjänstesektorn, hur man kan kopplar ihop frågor om näringsliv och
arbetsmarknad och mer konjunkturstatistik på regional nivå.
4. Hur mäts sysselsättningen
Maria gick igenom begrepp och definitioner i den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken. Se bifogad presentation för mer information.
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5. Läget på paketfronten
Erbjudande kommer att gå ut i november, på papper även i år. I Bilpak kommer
det en ny tabell, som ska vara mer detaljerad än tidigare tabeller. Även en ny
tabell i Tykopak om andelen in- och utflyttade i respektive område.
Elisabeth rapporterade även om frågan hon fick med sig från Jönköping om
arbetet med geokodning av arbetsställen. Där flera kommuner upplever att
samma poster återkommer år från år. Utgångspunkten för SCB i detta arbete är
att det ska finnas någon information om arbetetsstället annars vågar man inte
sätta någon kod. Men eventuellt skulle man kunna göra undantag om kommunen
hör av sig till SCB och säger att man kan använda föregående års uppgifter
6. Temadag
Flera deltagare undrade om det behövs ytterligare en dag för att presentera statisk
eller passar skulle det in på andra dagar t.ex. Regionala dagar. Vad är det som

skulle vara specifikt för oss att visa var en annan fråga och hur når man ut
till användarna. Efter vissa diskussioner beslutade vi att jobba vidare med
att gruppen skulle kunna ha ett pass på kommande KSP konferens. Där
SCB tillsammans med någon/några kommuner presentar RAKS och vad
man kan göra med den statiken. Frågan kommer att tas upp på nästa möte.
7. Läget i kommunerna

Jönköping: Har tagit fram en rapport som innehåller region- och
landsbygdsstatistik.
Karlstad: Har jobbat mycket med verksamhetsstyrning och att utveckla
indikatorer till politiker. Jobbet går ut på att baka ihop flera indikatorer till
ett tema och att det kan vara till nytta på flera olika sätt.
Västerås: I kommunen har man jobbat med välfärdsindikatorer.
Kommande temarapport ska vara om äldre i Västerås.
Trollhättan: Inget specifikt utöver det löpande.
Göteborg: Fördjupningsstudier, arbetsmarknad och näringsliv är teman i
årets fördjupningar. Gjort presentationer och rapporter.
Motala: Uppdaterat pendling och sysselsättningsstatsiken. Väntar på nya
siffror för 2012.
8. Övrigt
Inga övriga frågor
9. Nästa möte
Torsdag 6 februari i Örebro.

