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Minnesanteckningar KOMPASS, 2012-09-26 
Göteborg 

Närvarande: 

Linnea Askling, Upplands Väsby 

Lutz Ewert, Göteborg 

Anna Eriksson, Västerås 

Pirjo Kovalainen, Motala 

Karin Berntsson, Jönköping 

 

Erik Karlsson, Göteborg  

 

Elisabeth Blom, SCB 

Karolina Andersson, SCB 

Maria Håkansson, SCB 

 

1. Dagens antecknare utses 

Karolina och Maria skriver anteckningar. Vi byter plats på punkt 4 och 5. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

Vi tar med föreslaget om att ta upp RAKS till nästa KOMPASS-möte. Inga 

övriga synpunkter. 

 

3. Läget på paketfronten 

Sedan 2011 är SCB med i Geodatasamverkan som är en del av Inspire direktivet 

från EU. I samverkan tillhandahålls geodata från deltagande myndigheter och 

kommuner. Lantmäteriet är ansvarigt för samverkan och mycket av den 

information som finns att tillgå i samverkan kommer från just lantmäteriet. Alla 

som går med får betala datadelningsavgift för att ta del av informationen.  

 

Kommunerna som deltar har påtalat att de vill att NYKO-statistiken ska ingå i 

samverkan. SCB har under våren utrett dessa möjligheter, och man har kommit 

fram till att man vill lägga in paketen samt vilket utbud som ska finnas med. Det 

skulle innebära att en del tabeller med få beställare inte kommer att finnas kvar. I 

maj gick en remiss ut till alla, både kommuner och myndigheter, som deltar i 

samverkan. I september ska svaren vara inne. För att remissen ska gå igenom 

måste alla deltagare ge sitt medgivande. Ett beslut kommer att fattas under 

oktober och som det verkar nu kommer inte statistikpaketen att komma med i 

samverkan under nästa år utan samtliga kommuner kommer att få beställa dem 

som vanligt. Skulle paketen ligga i geodatasamverkan skulle det innebära att 

deltagande kommuner skulle få tillgång alla statistikpaketen via sin 

medlemsavgift och man skulle inte behöva göra någon beställning direkt till 

SCB. Kommuner som inte deltar i samverkan skulle däremot få göra 
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beställningar som tidigare år. Här finns det funderingar på att paketera paketen i 

olika grupper så att man inte kan beställa paket för paket utan att man beställer 

olika storlekspaket. Det är fortfarande inget som är bestämt utan i år ser det ut 

som SCB kommer att skicka ut på samma sätt som tidigare år. Årets 

beställningar ska vara inne 3 december.  SCB är tacksamma för synpunkter och 

man får gärna höra av sig om man har några synpunkter.  

 

I övrigt var det inget att rapportera om paketen. 

 

4. Genomgång av RAMS och AMPAK 

Se bifogad presentation. 

 

KOMPASS-gruppen funderade kring att det vore bra att anordna ett möte kring 

arbetsmarknadsstatistik och AMPAK för kommundeltagare. Ett tillfälle där man 

går igenom vilken statistik som finns och vad man kan göra med den samt ge 

exempel på hur den används ute i kommunerna.  Det enda som anordnas idag är 

kursen för kontaktpersoner i kommunerna om statistikpaketen. 

 

5. Förändringar i RAMS 2011  

Se bifogad presentation. 

 

Kommunerna gav som förslag att skicka ut information om förändringen, liknade 

den information som gick ut vid förändringen 2004, gärna beskriva varför och 

hänvisa till grafer och statistik. Bra med mer än ett år för att kunna se vilket 

genomslag förändringen har på statistiken. 

 

6. Hur RAMS och INKOPAK används i Göteborgs fördelningsmodell  

Peter Westlund, chefsekonom som jobbar med resursfördelningen i Göteborgs 

kommun visade på hur de använder statiken för att fördela budgetresurser till 

Göteborgs tio stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna ansvarar bl.a. för frågor 

om funktionshindrade, kultur- och fritid (lokalt) och grund- och förskola. 

 

Sedan 1995 tillämpar Göteborgs kommun behovsbudgetering och tilldelningen 

görs efter befolkningsstrukturen, så som storlek, sammansättning och 

levnadsförhållande, i respektive stadsdel. För att göra dessa beräkningar används 

statistik både på primärområden och stadsdelar. Uppgifterna ska bygga på 

tydliga och opåverkbara kriterier. T.ex. används uppgifter som 

befolkningsprognoser, antal barn med förvärvsarbetande föräldrar, 

utbildningsnivå och inkomster. Vissa områden så som individ- och 

familjeomsorg är t.ex. svårare än andra att göra fördelning på. Hela fördelningen 

fås i en penningpåse och sedan får stadsdelarna göra ytterligare fördelningar 

inom sig.  

  

7. Hur använder kommunerna AMPAK 

 

Flera av kommunerna i KOMPASS använder mycket grundläggande och 

deskriptiv statisk och man efterfrågar gärna goda idéer på hur statistiken kan 

användas.  

I Upplands Väsby använder man t.ex. uppgifter i GIS-system, så främst uppgifter 

om pendling, dag- och nattbefolkning. Västerås tittar på standarduppgifter men 

som bryts ner i olika grupper t.ex. ålder och utländsk bakgrund. I Jönköping 
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används uppgifter till årsbok och rapporter om bl.a. sysselsättnings- och 

pendling. Man skulle gärna vilja få lite mer information om olika 

användningsområden, men vet inte riktigt vad som finns. I Motala används också 

mycket bra basfakta och publicerar på hemsidan både som tabeller och tidsserier. 

T.ex. är pendlingen intressant för kollektivtrafiken.  

 

Kommunerna uppmanades till att dela med sig till övriga medlemmar om goda 

exempel. 

 

8. Utökning i KOMPASS-gruppen 

 

På dagens möte deltog Karin Berntsson från Jönköping och på nästa möte 

kommer Göran Carlsson från Trollhättan också att delta. Vi får fundera på om vi 

behöver ytterligare medlemmar då Haninge har aviserat att man inte vill delta 

mer. 

 

9. Läget i kommunerna 

 

Göteborg: Aktuellt är att ha längre framförhållning upp budgetprocess ca 20-30 

års sikt. Frågan om fler äldre och hur det påverkar kommunen. Detta har ännu 

inte varit så aktuellt för Göteborg men kommer att bli. Arbetar med frågor om 

framtida boende och bostadsbyggande. Mycket vardagsfrågor och träffar med 

andra kommundelar och utlämnande av material.  

 

Motala: Händer mycket just nu kring infrastruktur, bygger om hela stan, har ett 

visionsarbete som siktar mot 2025. Projektledaren kommer nog att behöva 

statistik. Har bildat ett nytt bolag för näringslivsfrågor, där kommer det 

möjligtvis komma behöva statistik. 

 

Upplands Väsby: Den årliga översikten av lokalförsörjningsplanen är snart klar. 

Har gjort en enkätstudie om varför man har flyttat till Väsby, nu ska Linnea ut 

och informera om resultatet i kommunen. Ska se över befolkningsprognosen och 

hur den görs, när den ska göras, spridas, uppföljning.  

 

Västerås: Under hösten är det mycket arbete med uppföljningar, utvärderingar 

och enkäter till brukare. Bl.a. jobbar man med en kartläggning av LSS-brukare 

och deras tillgänglighet till fritidsaktiviteter. Ska ta fram en välfärdsportal där 

man ska samla både officiell statistik och statistik som kommunen själv har tagit 

fram. Har gjort en film med statistik om Västerås som utgår från en 

powerpointpresentation.  Filmen ska rikta sig både mot medborgare och 

tjänstemän. Man har haft ett seminarium om statistik för kollegor om befolkning 

och planerar att ha om arbetsmarknad.  

 

Jönköping: Ser över visionen för Jönköping, som kan ses som en plan för 

marknadsföring av kommunen. Har fått en ny näringslivschef.  Jobbar med 

frågor om personer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten stiger i länet – många varsel. Det långvariga bidragsberoendet 

ökar. Ska kartlägga hur många enkäter som görs idag i hela kommunen. Jobbar 

med att rekrytera ny stadsdirektör.  
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10. Övrigt 

 

Nästa möte är i Jönköping torsdag 11 april. Förslag till vad vi kan ta upp är 

RAKS och genomgång av INKOPAK samt fortsätta diskussionen om en 

gemensam AMPAK-dag och hur en sådan skulle kunna se ut/innehåll.  

 

 


