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2. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna från mötet i Örebro godkändes. Förslag på nya ersättare
för Malmö efterfrågades. SCB tittar på förslag till nästa möte.
3. Visualisering av supercrossdata i eXplorer
Jimmy Lindahl gjorde en presentation hur han jobbar med statistik från
supercrossdatabasen och hur statistiken kan visualiseras i verktyget eXplorer.
Statistik som Jimmy använder är t.ex. befolkning, sysselsättning, yrke och
ohälsa. För statistik om rörlighet så som flyttningar och pendling går det att
använda den vidareutvecklade delen av eXplorer Flow map. Se bifogad
presentation för mer information.
Även i Göteborg och Upplands Väsby har man tillgång till eXplorer men inte
kommit lika långt som Linköping i användandet.
4. Läget på paketfronten
Inget nytt att informera om.
5. Personalstatistik i kommunalt finansierad verksamhet
SCB har fått i uppdrag att förbättra och löpande publicera övergripande
personalstatistik som omfattar all personal sysselsatt i kommunalt finansierad
verksamhet. Inför det uppdraget behövde SCB få lite input från kommunerna och
hur de uppfattar möjligheterna att ta fram sådana uppgifter. En viktigt synpunkt
från kommunerna var att det är viktigt att avgränsa vilken verksamhet som det
ska avse. Att det kan bli problem om det ska omfatta både varor och tjänster och
att det borde finnas ett tröskelvärde. Kommunerna i KOMPASS köper varor och
tjänster i olika omfattning i Haninge finns det t.ex. en avtalsdatabas där all
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upphandling från kommunen ska finnas registrerad. På skolområden skickas det
ut enkäter från Skolverket för att samla in information om personal inom
barnomsorg och skola. Om det blir bra statistik av detta kan det bli väldigt
intressant att använda för kommunerna.
6. Läget i kommunerna
Hanns inte med.
7. Övrigt
Nästa möte är i Göteborg något av datumen 25-27 september. Förslag på ämnen
att ta upp på nästa möte är sekretesshantering, mått/indikatorer, vad finns det för
mått hur kan de användas för uppföljning och utvärdering, RAKS vad det är och
hur det kan användas på kommunnivå och arbetslöshet på delområden.
Det diskuterades behov av nya medlemmar i gruppen, gärna från kommuner där
näringslivsfrågor och näringslivsstatistik är viktig.

