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Tabellpaketen 

Elisabeth berättar att det mesta är levererat, AMPAK 2015 kommer 
under hösten. 1/11 kommer erbjudande om nya beställningar. Nytt 
för nästa år är att det kommer tre nya tabeller. 

Nya OSDB kommer att lanseras innan årsskiftet. Gamla OSDB 
kommer att finnas tillgängligt året ut. 

Kommunfakta börjar bli lite föråldrat och man har börjat undersöka 
hur det ska kunna förbättras. Bland annat är tillgängligheten dålig 
pga att den inte kan läsas in i talande web. De har börjat spåna på nya 
idéer och nya tekniska möjligheter. Mona eftersöker API-lösning så 
man kopiera in direkt på kommunens hemsida och även ha möjlighet 
att spara ned i PDF. 

Läget i kommunerna: 

Marcus, Upplands Väsby: De arbetar mycket med integration just nu, 
har bland annat anställt enintegrationssamordnare som ska arbeta 
med näringslivet, få in ungdomar, nyanlända m.fl. på 
arbetsmarknaden. Stor och viktig fråga för kommunen. Arbetar också 
med att skapa förutsättningar för sommarjobb.  

Frida, Eskilstuna: integration i fokus där också, kollar till exempel på 
migrationsverkets prognoser för att ha en planeringsberedskap. 
Kollar även på pendling mycket just nu, vill underlätta pendling till 
Sthlm bl.a. Problem med arbetslöshet och problem med företag som 
inte får tag på arbetskraft. 
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Anna, Västerås: Har haft lite manfall pga. sjukdom m.m. Det är 
mycket på gång avseende arbetsmarknadsstatistik, samarbete med 
R9 där de tar fram jämförande statistik mellan de nio kommunerna. 
Rapportutkast på näringslivsstatistik med olika mått rörande 
näringsliv. Efterfrågar bra definitioner. 

Göran, Trollhättan: Annat än arbetsmarknadsstatistik just nu, 
förbereder 100 års jubileum. Tagit fram statistik från 1965 och framåt 
men längre tillbaka såg det annorlunda ut med geografiska gränser 
m.m. Näringslivskontoret kollar på import- och exportföretag.  

Mona, Karlstad: En del kontakt med de som jobbar på 
näringslivssidan och de använder SCB:s uppgifter genom Bisnode så 
behöver inte beställa själva längre tycker de. Pratas mycket om 
talangjakt (tendensor) kompetensmatchning. Mona jobbar mest med 
måtten kring måluppfyllelse. 

Henrik, Helsingborg: låg sysselsättningsgrad trots att arbetsgivarna 
behöver arbetskraft. Vill veta mer om olika undersökningar ex AKU, 
AF.  

Genomgång och diskussion om Näringslivsblad 

Malin och Lukas berättar om vilka variabler som finns tillgängliga för 
att beskriva näringslivet. Det finns inget enkelt sätt att beskriva 
näringslivet i kommun, det är många aspekter att ta hänsyn till. För 
mer information se presentation eller ta kontakt med någon av oss. 

Nästa möte: info från SCB om förvärvarbetande på olika nivåer. 

Tips: http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-
och-prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-
arbetsmarknad/ 

Vägen ut i arbetslivet – har din bakgrund någon betydelse? 

Therese och Susanne har följt en grupp personer födda år 1979 som 
gick i nian i Sverige och var folkbokförda här. De utgår bland annat 
från födelseland och utbildningsnivå för att kolla på 
sysselsättningsutveckling åren 1998-2014. För mer information se PP-
presentationen och artikeln. Länk till artikeln. 

 

Registerdata för integration  

Petter Wikström berättar och visar vilken data som finns tillgänglig 
på kommunnivå. För mer information se presentationen eller besök 
SCB:s hemsida. 

Nästa möte 

Nästa möte blir i Eskilstuna 4/4. Mer info kommer men hör gärna av 
er om ni har önskemål om ämnen. 
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