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Närvarande: 

Göran Carlsson, Trollhättan 

Anna Eriksson, Västerås 
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Pirjo Kovalainen, Motala 

Lutz Ewert, Göteborg 

 

Elisabeth Blom, SCB 

Maria Håkansson, SCB 

Karolina Andersson, SCB 

 

1.Välkommen till KOMPASS-möte 

Vi hälsas välkomna till Örebro och går igenom föregående mötes anteckningar.  

 

2. Indelningsändringar 

Gunilla Sandberg informerar om regionala indelningsändringar. 

  

Ny folkbokföringslag. Riksdagen har beslutat att folkbokföring ska föras på 

fastighet eller lägenhet istället för på församling. En distriktsindelning som 

bygger på en fryst församlingsindelning från 31/12-1999, vilket innebär att 

församlingsindelningen 1/1-1999 i praktiken, ska införas och göras lättillgänglig. 

Denna indelning behöver inte följa kommun eller fastighetsgränser. Träder i 

kraft 1/1-2016. 

 

3. HoB 
 

Information om den nya hushålls- och bostadsstatistiken. Margareta Carlsson 

och Lovisa Sköld från SCB berättar om vad som är på gång. 

 

Tidigare har enkäter använts för att ta fram FoB, vilket är kostsamt för SCB och 

för personer. Denna gång bygger uppgifterna i Census enbart på register med 

hjälp av Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet. 

 
Census, FoB, 2011 för medlemsländer inom EU. Ska gå att ta fram via Eurostats 

hemsida. Kan vara definitionsskillnader jämfört med Svensk statistik. 

 

Ny hushålls-, boende-och bostadsstatistik från lägenhetsregister och 

folkbokföring på lägenhet 

 

Definition 
En bostad=ett hushåll. (ej kosthushåll) 

Barn 
Baseras enbart på relationer (ex. 46 åring hos förälder är ett barn). 
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Växelvis boende barn finns hos en ensamstående förälder. 

Den andra föräldern är enbart ensamstående. 

 

Sambopar bildas av par av olika kön med högst femton års ålderskillnad 

om endast ett par kan bildas på lägenheten. 

 

Bortfall på 300 000 personer. 

(ej unika adresser t.ex.) Mätfel-folkbokförd på fel bostad. 

Studenter som inte folkbokför sig på studieort. 

En tredjedel av alla studielägenheter saknar folkbokförda. 

 

Rapport om metodutredningen för evalvering kommer under våren. SCB skickar 

ut den till KOMPASS-gruppen när den publicerad. 

 

Registerbaserad boendestatistik/ HEK-Insamling (sista just nu) 

Första publicering 18/12-2013 under Inkomster och skatter 

 

Boendeutgiftsundersökning via enkäter (vart tredje år). 

Annan statistik enbart via register, varje år. 

 

För ytterligare information se bifogad presentation. 

 

4. UVAS 

Bengt Larsson redogör för arbetet med UVAS-statistiken, ungdomar som varken 

arbetar eller studerar.  

 

Ungdomsstyrelsen har kontaktat SCB för att ta fram ett mått om hur man mäter 

Unga som varken arbetar eller studerar. 

 

Bengt delade ut en rapport där man kan läsa mer om detta samt en bilaga där 

man kan läsa mer om variablerna. Dessa bifogas. Samt följande länk: 

http://www.temaunga.se/uvas  

 

För att man ska finnas med i UVAS ska man uppfylla nedanstående villkor: 

Folkbokförda i Sverige. 1997-2011 (2012 i maj) 

Unga 16-25 år 

Ej studerat under året 

Ej förvink över ett basbelopp 

Ej arbetspendlare till Danmark eller Norge (syss i nov i resp land) 

Ej SFI mer än 60 timmar 

Ej restpost Elevtyp 1,2,3,4 

 

UVAS-population delas in i olika kategorier 0-8 

 

Kategori 8 har studerats och kan innehålla nedanstående: 

Gymnasiesärskola - 9000 

Lagen om vård av unga, missbrukare 1000 

Sabbatsår, utomlands, övertäckning (utvandrat) kan vara 25-70 000 i Sverige 

Fängelseintagna, kriminell verksamhet 

Svartjobb 

Hemmaboende utan att göra något (16-19-åringar) 

 

Varierar mellan 5 och 15 % i olika kommuner (stor andel i Haparanda, beror på 

att pendlingen till Finland finns inte med). 

http://www.temaunga.se/uvas
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5. Statistikpaketen 

- AMPAK kommun och AMPAK lönesummor har släppts 

- Arbetsställekodning för kommuner på gång. 

- AMPAK delområde levereras feb/mars. 

- BEFPAK levereras 19 februari. NYKOkodning öppen åter några dagar efter 

publiceringen. 

- Hushållsstatistik på kommunnivå nästa år, några tabeller. Även Inkopaktabeller 

ska bytas ut så småningom. 

-OSDB moderniseras  och kommer att bytas ut. Förhoppningsvis klart i höst. 

 

Några frågor kom upp: 

Är det pxwebb-baserat, API?  

Går det att koppla till en pxwebbdatabas? 

Kan man beställa textfiler från SCB? 

Elisabeth kollar upp det. 

 

I AMPAK finns aktivitet redovisade på olika sätt i AMPAK-kommun och 

AMPAK-delområde. SCB låter det ligga kvar så i år och försöker informera 

tydligare om att uppgifterna är framtagna på olika sätt.  

 

Om vi ska redovisa uppgifter om RAKS på KSP får vi fundera vidare på om och 

hur vi ska kunna lägga in dessa uppgifter och kanske uppgifter om UVAS i 

AMPAK. Kanske vi ska ersätta nuvarande aktiviteter med dessa nya uppgifter. 

6. Budgetfördjupning, arbetsmarknad och näringsliv 

Göteborg: 

Lutz visade rapporter om Näringsliv resp. Arbetsmarknad. 

Syfte: 

Förstärka arbetet med omvärldsanalyser och strategisk planering. 

 

En tvärgrupp från stadsledningskontoret har ansvarat för rapporterna  och 

genomförandet av workshops. Rapporterna blickar mot 2035 och har att 

identifiera trender som bedöms ha stor påverkan på olika områden. 

Vilka förändringar i omvärden påverkar arbetsmarknad och näringsliv? 

Hur på verkas göteborgarna och Göteborgs företag? 

Vilka långsiktiga utmaningar medför konsekvenser för Göteborgs stad? 

 

Möjliga vägar framåt avslutar rapportera. 

 

Budgetfördjupning till Kommunstyrelser, kommunfullmäktige. 

 

7. KSP 

45 minuter är avsatt för KOMPASS-punkten. 

 

Tema för hela konferensen är: 

Verktygslåda för statistiker 

Arbetslöshetsbegrepp (annan grupp) 

 

SCB och någon/några kommuner berättar om RAKS. 

Fakta om statistiken och praktisk användning. 

Jämföra två kommuner. Västerås kanske kan tänkta sig att prata om det. 

alt. Jönköping och/eller Göteborg 
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SCB tar fram material till de kommuner som kan tänka sig att vara med vid 

denna punkt. 

 

8. Läget i kommunerna 

Trollhättan: 

Kommunledningen och näringslivskontoret har fått upp intresset för centrum. 

Efter SAAB vill man ha ett levande centrum med mer diversifiering. Vill att 

studenter ska bostätta sig i kommunen. 

 

Några frågor man funderar över är kollektivtrafik, studentbostäder, hur många 

studenter stannar efter examen och vad gör de? Man har bland annat tagit hjälp 

av högskolestatistik, regionala tabeller.  

 

I RAMS har man tittat för att se vad betydde SAAB:s konkurs har betytt för 

kommunen. 1000 minskade arbetstillfällen. En del hade försvunnit redan året 

före. Flera har bytt bransch. Övrig verksamhet har ökat. SCB kollar upp det. 

  

Motala: 

Prognoser ska göras. Folkmängden har ökat i kommunen. Har tagit fram tre 

varianter med olika befolkningsutveckling, högre, lägre, ingen folkökning. 

Har beställt befolkningssiffror för september. 

 

En del nya jobb. Syns ej i 2012 års siffor. Inflyttning från grannkommuner 

ganska stort. Även en del från andra länder (via andra kommuner).Intressant att 

se om dessa arbetar. 

 

Planeringsförutsättningar. Ska kanske göra om till nästa år, sysselsättning, 

arbetslösa, fattiga familjer. Uppdaterat tidsserier. 

 

Karlstad: 

Har liksom tidigare jobbat mycket med verksamhetsstyrning, strategisk plan, 

följa mål och titta på indikatorer. Har valt ut indikatorer, analysgrupper studerar 

detta och presenterar för politiken. Även nykoarbete och databaser. 

Ska åka till Kristiansand i Norge. EU-projekt på IT-sidan. Ska titta hur man 

jobbar med statistik i Norge, bl.a. Opendata. 

Karlstad har blivit utnämnda till årets IT-kommun. Har även tagit fram Bästa 

kommunhemsida.  

  

Västerås: 

Budgetseminarier, anlyserar statistik i mängder. Rapport inom 

arbetsmarknadsområden. RAMS pendling, näringsliv. Uppdater hemsidor och 

databaser. Ligger lite efter i planeringen. har knappt hunnit kolla RAMS. Vill 

utveckla statistikdatabaser- ska bli mer genomtänkta, tydligare struktur. Vill 

förenkla det egna arbetet. Olika uttag av samma uppgifter för olika produkter. 

 

9. Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

10. Nästa möte 

Torsdag 16 oktober i Trollhättan.   

  


