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Föregående mötets minnesanteckningar
Från möte i februari föregående år skulle SCB undersöka några frågor. Den
första gällde om API var kopplat till PX-webbdatabas och man kunde koppla det
till OSDB, vilket man inte kan . Däremot kan man beställa textfiler från SCB.
Den andra frågan gällde ökningen av okänd bransch i Trollhättan mellan 2011
och 2012. Ökningen beror på att personer som endast får lönegaranti utbetalt kan
bli klassade som förvärvsarbetande i RAMS, men eftersom man inte kan koppla
dem till ett arbetsställe så får personerna okänd bransch.
Presentation av Trollhättan
Göran höll en presentation om Trollhättan där vi fick reda på att Trollhättan är en
gammal industristad med strax under 57 000 innevånare. Befolkningen har ökat
under de senare åren trots SAAB:s konkurs. Det förklaras till stor del av att den
utrikesfödda befolkningen ökat och att kommunen har ett positivt flyttnetto.
Utpendlingen ökar stadigt och pendlingen till Göteborg har ökat med 120 %. Det
som kan ha påverkat är dubbelspårig järnväg och att motorvägen har byggts ut.
Pendlingen till Trollhättan kommer framför allt från grannkommunerna (75%).
Andelen utanför ordinarie arbetskraft är bland de högsta i landet, strax under 15
%. De flesta arbetstillfällena i förhållande till riket finns inom Vård och omsorg,
Tillverkning samt Utbildning/forskning, även om antalet arbetstillfällen inom
Tillverkning har minskat kraftigt sedan 80-talet.
Befolkningsprognosen för Trollhättan visar på en ökningen och målet är en
befolkning på 70 000 till år 2030.
Mer information finns i broschyren som delades ut och i bifogad presentation.
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Omställningen efter SAAB
Göran berättare om omställningsprocessen efter Saabs konkurs, arbetssätt och
resultat hittills och behovet av statistik om sysselsättningsstrukturen. Göran lyfte
även frågeställningen om ett statistiskt ”internationaliseringsmått” och varför det
är intressant för Trollhättan.
Röjandekontroller i frekvenstabeller
Maria informerade om ett projekt som pågår på SCB om att hantera röjanderisk i
statistiken. Projektet går ut på att lägga på ett s.k. brus på frekvenstabeller som
tas fram från totalräknade register t.ex. RAMS och Befolkningsregistret (RTB).
Det som är testat hittills är att förändra värdena i tabellen med värden från minus
3 till plus 3. Metoden ska inte innebära att det blir bias i tabellen däremot är den
inte summakonsistent. Det senare såg gruppen skulle kunna innebära problem då
det första man gör som användare av statistiken är att kontrollen uppgiften mot
totalen. Ett annat problem skulle kunna vara möjligheten att kunna följa
förändringar över tid i områden med små värden.
För mer information se bifogad presentation.

Aktiviteter i AMPAK
Information och diskussion om förändringar av aktivitetsbegreppet i AMPAK
(BEF 1.1)
För mer information se bifogad presentation.
Tabellpaketen
Elisabeth informerade om tabellpaketen
På SCB pågår arbete med modernisering av OSDB p.g.a. gamla komponenter
som inte längre stöds. Just nu ska alla paket testas för att kontrollera att siffrorna
stämmer i nya versionen. SCB undrade om det behöver finnas gamla årgångar i
det nya systemet? Gruppen tycker att långa tidsserier är bra. Om något ska
förändras måste man i god tid få veta det. Vissa tabeller har man slutat beställa
för att uppgifterna finns i Supercross. Där vill man även fortsättningsvis kunna
hämta hem de historiska tabellerna.
Församlingar försvinner vid årsskiftet och SCB kan inte redovisa uppgifter på
församlingsnivå. Istället kommer något som heter distrikt att användas Befpak.
Distrikt baseras på församlingsindelningen 1990-01-01. Nykoregistret påverkas
av förändringen eftersom vissa NYKO bygger på församlingskoder som inte
längre kommer att finns. Framförallt berörs Stockholm av detta.
Nytt beställningssystem via SIV. Har fungerat bra enligt gruppen. Inga frågor.
Systemet stänger i maj för fakturering.
Det som återstår av paketleveranser är RAKS-aktiviteter och ett fåtal andra paket
såsom arbetssökande och befolkningsförändringar kvartal 1 2015.
KOMPASS-gruppens utveckling
Önskvärt är att ha vartannat möte centralt (i Örebro). Nästa möte under hösten
2015 kommer att vara i Örebro.
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Lutz önskar att vi utser en ny sammankallande i gruppen. Gruppen beslutade att
kommunerna ska rotera som sammankallande. En kommun blir ansvarig för två
möten i taget, det som arrangeras i Örebro under hösten samt det som arrangeras
i den egna kommunen under våren. Nästan sammankallande blir Mona
(Karlstad) då vårmötet 2016 hålls i Karlstad.
Pirjo kommer att gå i pension under året men kommer att vara med på nästa
möte.
Frida kommer att byta tjänst till Eskilstuna kommun, men är fortfarande
intresserad av att vara med i KOMPASS-gruppen.
Läget i kommunerna
Lutz visade hur man i Göteborg använt verktyget TreeMap i excel i kombination
med aktiviteter från Supercross (AMPAK). Han gav även exempel på en
kommunal rapport om skillnader i livsvillkor som fått mycket uppmärksamhet.
I Trollhättan har man inte jobbat något särskilt med sysselsättning och inkomster
på slutet även om de ingår som faktorer i uppgifter om folkhälsa. Mycket fokus
har legat på befolkningsprognosarbete.
Pirjo i Motala ska gå i pension vid årets slut. Det finns ännu ingen utpekad för att
ta över hennes arbetsuppgifter. I samband med att RAMS 2013 publicerades
uppgifter om Motala på deras webbplats. Har jobbat med en del EU-ansökningar
inom olika projekt. Har gjort en befolkningsprognos fram till 2030 där målet för
Motala är 45 000 invånare.
Mona i Karlstad är placerad på avdelningen för verksamhetsstyrning där fokus
ligger på strategiska planer och uppföljning av dem. Varje månad har någon av
medarbetarna en dragning för kommunledningen med olika teman från det
strategiska arbetet, senast var det arbete och försörjning. Vid dessa dragningar
har flera intressanta saker har kommit upp till politikerna som tidigare kanske
ansetts som lite känsliga.
I Västerås har man jobbat med indikatorer och jämförelsetal tillsammans med
åtta kommuner (R8). Ett annat stort arbetet har varit att ta fram uppgifter till
Västeråskompassen.
Karin i Jönköping har bytt tjänst inom kommunen och jobbar nu på
utredningsenheten är mycket av arbetsuppgifterna är mål och resultatstyrning.
Har tidigare skrivit en rapport om sysselsättning och pendling.
Övriga frågor
Hushållsstatistik på delområden. Trängboddhet har det kommit mycket frågor
om. Kombination av hushåll och boende. Prioriterade områden. Kvm istället för
antal rum i statistiken. Kvaliteten förhållandevis bra. Övriga hushåll – tydligare
struktur, bättre beskrivning av hur dessa ser ut.
Ny diskrimineringslag gör att alla rapporter som läggs ut på webben måste vara
tillgängliga för synskadade. Detta fungerar inte på t.ex. de PDF-filer som
Kommunfakta levereras på.
Internationaliseringsindex. Har någon annat fått frågan? Vissa uppgifter kan
SCB ta fram.
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Nästa möte
Nästa KOMPASS möte blir i Örebro torsdagen 1 oktober.
Förlag är att vi på det mötet tar upp frågorma om hushållsstatistiken ovan.

