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Verksamhetsberättelse för KSP:s KOMPASS-grupp 2012/2013
Gruppen för sysselsättningsstatistik

Arbetsgruppen har följande medlemmar:
Lutz Ewert, Göteborg (sammankallande)
Karolina Andersson, SCB
Linnea Askling, Upplands Väsby
Karin Berntsson, Jönköping
Elisabeth Blom, SCB
Göran Carlsson, Trollhättan

Anna Eriksson, Västerås
Maria Håkansson, SCB
Pirjo Kovalainen, Motala
Mona Stensmar Petersen, Karlstad

Under verksamhetsåret har KOMPASS-gruppen haft två möten: i Göteborg september 2012,
i Jönköping april 2013. Gruppen har fått två nya medlemmar, Karin Berntsson från Jönköping
och Göran Carlsson från Trollhättan, medan Moa Rosenqvist från Haninge har slutat.
Stående punkter på KOMPASS-gruppens dagordning är information och diskussion om
RAMS-statistiken (Registerbaserad arbetsmarknadstatistik), det aktuella läget för
statistikpaketen och aktuella frågor i de deltagande kommunerna. Bland frågor som varit uppe
för diskussion under de stående punkterna kan nämnas; förändringar av OSDB
(Områdesstatistisk databas), tidsseriebrott i RAMS och kommunernas arbete med den årliga
uppdateringen av arbetsställen.
Utöver de stående punkterna på dagordningen så har ett antal områden redovisats eller varit
uppe för diskussion. Nedan följer ett urval av dessa punkter:
•
•
•

•
•

Näringslivschefen i Jönköping presenterade stadens näringsliv och vilken statistik man
använder.
Hur arbetar de deltagande kommunerna med AMPAK (tabellpaket från RAMS),
vilken statistik efterfrågas? Exempel på publikationer och andra redovisningsformer.
Geodatasamverkan. I ett förslag om geodatasamarbete mellan kommuner och
myndigheter m fl ingick SCB:s statistikpaket som en del av samarbetet. KOMPASSgruppen har diskuterat konsekvenserna av förslaget för statistikpaketen och andra
beställningar av statistik. Förslaget har dock inte antagits, men diskussionen fortsätter.
SCB presenterade RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) och visade exempel på
hur man i denna statistik kan se etableringsgrad på arbetsmarknaden och personers
försörjningsaktiviteter under året.
SCB presenterade hur yrkesregistret tas fram och visade statistik från registret.

Gruppen har även funderat på om det finns intresse av en temadag eller en halvdag om
arbetsmarknadsstatistik och AMPAK.
För arbetsgruppen
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Lutz Ewert

