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Verksamhetsrapport

Susanne Gullberg Brännström
Befolkning och välfärd

Användarrådet för
arbetsmarknadsstatistik
Antal möten
Två möten har hållits under 2020. Den 4 maj och 13 oktober.

De viktigaste frågorna som behandlats
De två viktigaste frågorna som diskuterats är dels förändringarna i AKU
med anledning av den nya ramlagen som börjar gälla 2021, dels det
pågående arbetet med genomlysning av arbetsmarknadsstatistiken som
SCB har initierat. Det senare har diskuterats både i form av workshop
och ”runt bordet” där behov och synpunkter fångats upp.
Arbetsmarknadsstatistiken står inför en rad nya utmaningar. Dels pågår
stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden som digitalisering
och nya anställningsformer som statistiken inte alltid fångar upp. Dels
står vi inför vikande svarsfrekvenser, framförallt i
individundersökningar. Samtidigt tillgängliggörs nya datakällor som
Arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) och olika former av Big
Data som kanske skulle kunna användas för att fånga nya fenomen men
också förstärka och förbättra redan existerande statistik. SCB har
initierat ett arbete att genomlysa den officiella statistiken inom
arbetsmarknadsområdet. Målbilden är att SCB, tillsammans med övriga
SAM, ger samhället en sammanhållen och samanvändbar statistik om
läget och utvecklingen på arbetsmarknaden, samt fångar de
förhållanden som kännetecknar arbetsmarknaden på ett relevant sätt.
För att arbetet ska lyckas krävs dialog med användare, andra SAM och
registerhållande myndigheter. Arbetet kommer att pågå även under
2021 med rådet som viktig aktör.
Vid varje möte under året har SCB:s chefer informerat om SCB:s
övergripande aktiviteter och lett diskussioner kring budgetunderlag,
arbetsplan och verksamhetsplanering.
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Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Rådet har inte lämnat några åtgärdsförslag under 2020 som lett till
konkreta åtgärder. Vid presentationerna av verksamheten på SCB har
det funnits utrymme för frågor, kommentarer och synpunkter. Rådets
synpunkter från den workshop som hölls under hösten 2020 har tagits i
beaktande under det fortsatta arbetet av genomlysningen av
arbetsmarknadsstatiken.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Inga neddragningar har gjorts under 2020.

Datum
2021-01-04
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Verksamhetsrapport

Tomas Johansson och Lena Lundkvist
Befolkning och välfärd

Användarrådet för
befolkning, demografi och
integration
Antal möten
Under år 2020 har Användarrådet för befolkning, demografi och
integration haft två möten, den 11 maj och den 23 oktober. Båda
mötena var digitala.

De viktigaste frågorna som behandlats
Det har varit stort fokus på pandemin och den statistik, till exempel den
superpreliminära statistiken över döda, och artiklar som SCB
publicerar.
Utveckling av integrationsstatistiken. Användarrådet har diskuterat
både den officiella statistiken och regeringsuppdraget registerdata för
integration.
En fråga som rönt stort intresse, särskilt efter debatten under 2020 om
en fysisk folkräkning, är övertäckningen i registret över
totalbefolkningen.
Användarrådet har även diskuterat SCB:s kraftsamlingar med extra
fokus på principen om Öppna data.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Det är sällan som användarrådets synpunkter har en direkt påverkan på
statistiken innevarande år.
På förslag från användarrådet år 2019 pågår utveckling av nya tabeller
med uppgifter om medborgarskapsbyten.
År 2019 diskuterade rådet indelningen av länder i
befolkningsframskrivningen, det är förändringar som kommer att
implementeras 2021.
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Ämnet för den analysrapport om integration som publicerades hösten
2020, har diskuterats på användarråd under 2019.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Under 2020 har inte användarrådet haft som uppgift att ta ställning till
några presenterade förslag till konkreta neddragningar av SCB:s
verksamhet.

Datum
2021-01-12
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Verksamhetsrapport

Jonas Olofsson
Befolkning och Välfärd

Användarrådet för
demokratistatistik
Antal möten
Användarrådet för demokratistatistik har haft två möten under 2020, 22
april och 20 november. På grund av Coronapandemin skedde båda
mötena digitalt via Skype och var nedkortade till sitt format.

De viktigaste frågorna som behandlats
På vårens möte stod det aktuella läget med Coronapandemin naturligt i
fokus. Både användarrådets ledamöter, liksom SCB, berättade hur de
berördes av den allvarliga situation som hade uppstått. På mötet
diskuterades även temat för höstens demokratidag. Rådet var enigt om
att det var viktigt att SCB fortsatte med demokratidagen även om det
blev aktuellt att gå över till ett helt digitalt format. Temat för dagen
bestämdes också naturligt till pandemins inverkan på demokratin.
Vid båda mötena under året har även metodjusteringen i
Partisympatiundersökningen berörts. Inför justeringen, som
implementerades i majundersökningen, redogjorde SCB bland annat för
hur förändringen var tänkt att kommuniceras, och vid höstens möte
beskrev SCB hur den nya metoden tagits emot av användarna.
Ytterligare en diskussion som fördes under året rörde hur SCB och
Valmyndigheten på bästa sätt kan samordna sina överlappande
redovisningar i samband med val, samt sådant som Valmyndigheten i
dagsläget tar fram uppgifter om men som SCB i nuläget inte publicerar.
Denna fråga berördes på båda användarrådsmötena. Som en följd av
detta har myndigheterna bokat in ett separat möte för att i detalj gå
igenom hur samarbetet bör se ut och vad SCB respektive
Valmyndigheten bör redovisa.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Inga neddragningar har gjorts under 2020. Användarrådets synpunkter
har beaktats vid planering av verksamheten.

Datum
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Verksamhetsrapport

Marcus Lundgren/Anna Thoursie
Ekonomisk statistik

Användarrådet för
ekonomisk statistik
Antal möten
Användarrådet för ekonomisk statistik har haft fyra möten under
verksamhetsåret 2020: 10 februari, 22 april, 28 september och 25
november. Alla möten utom det första hölls digitalt.

De viktigaste frågorna som behandlats
I diskussionen om Översynen av arbetsmarknadsstatistiken, en av
SCB:s fyra kraftsamlingar, underströk användarrådet vikten av
överlappning och möjligheter att länka brott i tidsserier. Det är
väsentligt att höra med användarna vad som är prioriterat så att det
inte plockas bort, t.ex. kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Det är
synnerligen angeläget med långa tidsserier för centrala variabler. Flera
ledamöter är bekymrade över att omläggningen av AKU under 2021
orsakar brott i tidsserierna. AKU är bland den viktigaste statistiken vi
har i Sverige. Arbetsförmedlingens statistik är inget substitut för AKU.
Det är självklart att arbetsmarknadens parter ska involveras i detta
arbete.
Att ersätta ”snabben” med en kvartalsvis BNP-indikator ansåg
rådet vara ett bra initiativ. Initiativet att använda webscraping i KPIberäkningar anser rådet har stor potential att framställa statistiken
snabbare och till lägre kostnad. Rådet tycker också att det ska bli
intressant att följa vilken betydelse profileringen av företag kommer att
få för branschstatistiken. Vidare har SCB:s arbete med att samordna
utrikessektorn i NR och betalningsbalansstatistiken lett till att
skillnaderna dem emellan i princip har utraderats för de senaste åren.
Användarrådet vill vidare uttrycka sin uppskattning över SCB:s
snabba respons avseende att rapportera effekter på statistiken av
pandemin och att ta fram underlag till frågeställningar som uppstått
på grund av Covid-19. Det var uppskattat att SCB snabbt tog fram ny
statistik under pandemin. Det finns ett stort intresse i
användarrådet för korttidsindikatorerna. Aktivitetsindikatorn
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uppskattas särskilt, mer än försäljningsindikatorn. Det var lite svalare
intresse för en PVI-flash.
Inför användardialogerna i ämnesdesignbordet för ekonomisk
statistik är det viktigt att man tar fram konkreta förslag.
Användarrådet ser fram emot mer utbyte med ämnesdesignbordet för
ekonomisk statistik. När det gäller EU-kraven på utrikeshandel med
tjänster och varor är det oerhört viktigt att parallell insamling sker
samtidigt som mikrodatautbytet i utrikeshandelsstatistiken införs. En
tidigare pilotstudie kring s.k. spegelstatistik av export/import har visat
på stora diskrepanser mellan vad länder rapporterar vilket riskerar
minska tilltron till statistiken. Användarrådet välkomnar att det sker ett
intensivare samarbete på EU-nivå i utvecklandet av
tjänstehandelsstatistiken eftersom tjänstehandeln på senare år har fått
och med största sannolikhet kommer att få allt större betydelse
framöver.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Vid presentation av de olika verksamheterna, projekt och planerade
förändringar på SCB har användarrådet så gott som alltid framfört
frågor, kommentarer och synpunkter. Det är dock ofta svårt att följa
upp vilken användarrådets specifika roll varit när någon, av rådet
önskad, förändring sker – inte minst på grund av att det kan ta lång tid
innan av rådet föreslagna förändringar implementerats – men vi
upplever att SCB på mötena är lyhörda för rådets synpunkter och
försöker att ge feedback om/när förändringar sker.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
På novembermötet fick användarrådet ta ställning till, utan att ha fått
se underlaget i förväg, huruvida SCB skulle sluta publicera industrins
orderingång. Ett skäl som anfördes av SCB till att välja att upphöra just
med industrins orderingång var att det inte finns några krav från
Nationalräkenskaperna eller i någon EU-förordning på att publicera
dessa uppgifter. Eftersom rådet inte fått se underlaget i förväg
beslutades att synpunkter också kunde lämnas per mejl.
Rådet var splittrade i synen på värdet av orderingångsstatistiken. De
ledamöter som ville behålla statistiken pekade bl.a. på att
orderingången är en värdefull framåtblickande indikator för
utvecklingen i industrin, men också för ekonomin i stort, tack vare
industrins många och nära kopplingar till tjänstesektorn. Orderingång
är en temperaturmätare i många ekonomier runt om i världen, så vid
internationella jämförelser av konjunktursignaler skulle ett perspektiv
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gå förlorat. Om SCB ändå lägger ner insamlingen av data på industrins
orderingång så är det extremt viktigt att Konjunkturinstitutets
motsvarande statistik kommer att leva vidare med fortsatt god kvalitet.
Finns det fler statistikserier som riskerar att läggas ned har
användarrådet en önskan att få se och diskutera hela ”dödslistan” på en
gång. Om det inte sker kan vi inte få en samlad systematisk
prioriteringsdiskussion. Det är lämpligt att SCB systematiskt prövar
frågan om vilka undersökningar som är mest relevanta och att rådet tar
ställning till det.
Om vi lyfter frågan till ett allmänt perspektiv – för vem produceras
statistik och varför? – så reagerar användarrådet starkt mot den
defensiva hållning som SCB hela tiden tvingas till.
Vi förstår att det inte går att lägga ned sådant som är reglerat i
internationella överenskommelser. Men det betyder samtidigt att allt
som går utöver det riskerar att stryka på foten. Och det leder fel: god
statistik är viktigt för samhället och därför bör verksamheten utvecklas,
bli bättre och mer omfattande, och inte mindre och i värsta fall sämre.
Användarrådet slår fast att i den mån krav från EUkommissionen/Eurostat innebär kraftigt ökade kostnader för SCB, som
inte kompenseras, riskerar SCB:s resurser för ekonomisk statistik att till
stor del bli uppbundna. Användarrådet ser med stor oro på hur det
knappa resursläget försämrar förutsättningarna att fortsatt utveckla
statistiken. I närtid har vi sett hur det i fallet med upphandlingen av
datainsamling till AKU, till och med resulterat i avsevärda mätfel.

Datum
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Verksamhetsrapport

Lena Sahlin
Ekonomisk statistik

Användarrådet för FoUstatistik
Antal möten
Totalt har användarrådet för FoU-statistik hållit två möten under 2020.
Det första mötet den 20 april och det andra mötet den 6 november.
Båda mötena genomfördes digitalt pga. Coronapandemin.

De viktigaste frågorna som behandlats
Nya statistiska enheter
Användarrådet fick en uppdatering av arbetet med nya statistiska
enheter och då främst om hur kommunikationen kring införandet av de
nya statistiska enheterna kommer ske samt en genomgång av hur FoUoch innovationsstatistiken påverkas.

Förändringar av årets FoU-undersökningar och presentation
av resultaten
Användarrådet fick en uppdatering av de planerade förändringar som
skedde i de FoU-undersökningar som publicerades under hösten 2020.
Tex samordningen av blanketterna för företag och offentlig sektor och
att redovisningen kommer ske enligt anställningskategorier i
universitets- och högskolesektorn.
Användarrådet informerades också om att Coronapandemin inte har
haft någon märkbar påverkan på årets undersökningar.
Resultaten av höstens publiceringar presenterades övergripande för
användarrådet. Användarrådet fick också en presentation av de
förändringar som har genomförts i SSD och som användarrådet innan
hade möjlighet att lämna synpunkter på.

Uppdrag relaterade till rådets ämnesområde
Användarrådet fick ytterligare information om regeringsuppdraget att
kartlägga användningen av AI i Sverige. Rådet informerades också att
SCB kommer genomföra nästa version av innovationsbarometern på
uppdrag av Vinnova.
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Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Inga större förändringar har gjorts under verksamhetsåret 2020. Rådets
önskemål om att särredovisa två finansiärer av FoU inom universitets
och högskolesektorn har beaktats vid publiceringen av resultaten för
2019.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
I samband med information om SCB:s strategi, där ett av målen är att
minska uppgiftslämnarbördan har SCB informerat om att insamlingen
av uppgifter från den privata icke-vinstdrivande sektorn ersatts av
modellberäknade skattningar.
Under året har det i övrigt inte förts några diskussioner kring
neddragningar eller prioriteringar.

Datum
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Verksamhetsrapport

Cecilia Westström
Kommunikation

Användarrådet för
kommunikation
Antal möten
Rådet har haft två möten 2020, ett den 29 maj och ett den 9 oktober.

De viktigaste frågorna som behandlats
Rådet har bland annat behandlat det arbete som gjorts under
coronaperioden, både avseende hur organisationen förändrats för att
klara en snabbare arbetsgång, och den levererade kommunikationen.
Tillgängliggörande av lokal och officiell statistik, medborgardialog,
förenklingar i statistikdatabasen, statistik för utsatta områden, känsliga
variabler och statistik- och uppgiftslämnarservice är andra ämnen som
funnits med på agendan.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
I slutet av året genomfördes en så kallad design sprint med ambitionen
att förnya definitionen av vad som är relevant statistik om Sverige samt
att prototypa ett nytt sätt att tillgängliggöra den relevanta statistiken
via andra plattformar än de egna.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Användarrådet för kommunikation har inte den uppgiften.

Datum
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Verksamhetsrapport,
version 1.0

Karin Hedeklint
Regioner och miljö

Användarrådet för statistik
över mark och bebyggelse
Antal möten
Rådet har haft två möten under 2020, den 9 mars och den 8 oktober.
Det första mötet hölls i Stockholm. Det andra mötet vara digitalt, på
grund av pågående pandemi. Mötesverktyg var Skype.

Frågor som har diskuterats
Inför varje möte har SCB skickat ut lägesrapporter för statistiken
över markanvändning, fastigheter, bostäder och byggande, samt
hushåll och boende. Enligt ledamöterna innehåller rapporterna
relevant och intressant information, som ofta sprids vidare inom
organisationerna. Under mötena finns tid för att kommentera
och ställa frågor om innehållet i dem.
Användarrådet har diskuterat och lämnat synpunkter på följande
specifika frågor på dagordningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsförvaltningsindex
Fastighetsägarnas användning av fastighetsförvaltningsindex och
annan statistik
Statistik om grönområden, hårdgjorda ytor och dess potential
Statistik om boende och boendeutgifter
Öppna data på SCB
Boverkets utredning om definition och beräkning av bostadsbrist
SCB:s förslag till ändringar i statistikförordningen för statistik över
boende, bebyggelse och markanvändning
Lantmäteriets och Boverkets arbete med digitalisering av
detaljplaner och samhällsbyggnadsprocessen
Nya statistikmöjligheter med digitala detaljplaner

Rådet har även informerats om SCB:s strategi och kraftsamling, samt
andra aktuella och övergripande frågor för SCB, såsom deltagande på
konferenser och lokalbyte för kontoret i Stockholm.
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Påverkan på SCB:s arbete och prioriteringar
De presentationer som SCB har genomfört på årets möten har både haft
som syfte att förklara och marknadsföra SCB:s statistik, och att samla in
underlag till utvecklingsarbete. Några exempel på användarrådets
påverkan på SCB:s arbete ges här:
Vid SCB:s presentation av fastighetsförvaltningsindex inkom flera
frågor och förslag. De kunde användas senare, när SCB och
Fastighetsägarna gjorde en mindre genomlysning av produkten.
Användarrådets kommentarer på SCB:s förslag till ändringar i
statistikförordningen användes i det fortsatta utredningsarbetet.
SCB:s presentation av nya statistikmöjligheter med digitala
detaljplaner, var delvis ett resultat av att användarrådet vid flera
tillfällen har efterfrågat statistik över planlagd mark. Det ses som ett
viktigt skäl till att SCB ska undersöka möjligheterna att utveckla den
statistiken. Om det sedan är praktiskt möjligt beror på flera faktorer,
såsom datakvalitet och budgetutrymme.

Datum
2021-01-12
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Verksamhetsrapport

Freja Werke
Befolkning och välfärd

Användarrådet för
mikrodatautlämnande för
forskning
Antal möten
Användarrådet genomförde ett virtuellt möte den 22 april.

De viktigaste frågorna som behandlats
Eftersom även Socialstyrelsen deltar och planerar mötena i
användarrådet har inkluderade mötet lägesrapportering från
myndigheten och beskrivningar av pågående arbeten för att underlätta
för den registerbaserade forskningen. Båda myndigheten rapporterade
att de prioriterat förfrågningar som rör covid-19.
SCB efterlyste forskare som kan tänka sig att delta i en diskussion om
förändringar av företagsenheter avseende den ekonomiska statistiken.
SCB:s avdelning för ekonomisk statistik presenterade projektet som har
till uppgift att ta fram en design för en ny arbetsmarknadsstatistik.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Inga såna aktiviteter har genomförts.

Datum
2021-01-11
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Verksamhetsrapport

Susanna Roth och Ylva Andrist Rangel
Regioner och miljö

Användarrådet för miljö
och miljöräkenskaper
Antal möten
Under 2020 höll användarrådet två möten, den 19e maj och den 14e
oktober. Båda mötena hölls digitalt via videolänk pga. den rådande
situationen med Coronapandemin.

De viktigaste frågorna som behandlats
Växtnäringsstatistik (statistikområdet Gödselmedel och kalk)
Den årliga försäljningsstatistiken för mineralgödsel framställdes och
publicerades under våren. Till skillnad mot tidigare år har SCB under
hösten även startat upp datainsamling för försäljningsstatistiken inför
nästa års publiceringsomgång. Tidigare har Jordbruksverket skött detta,
men på grund av att Jordbruksverket upphört med att publicera statistik
över försäljning av olika gödselmedel överfördes datainsamlingsarbetet
till SCB fr o m 2020.
Under året har statistik från de intermittenta och samordnade
undersökningarna om gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket
sammanställts och publicerats, vilka numera genomförs vart 3:e år.
Inom arbetet med översynen av statistikområden har föreslaget om nytt
namn på statistikområdet Gödselmedel och kalk förts vidare i processen
och kommer att hanteras tillsammans med andra ändringar i en
myndighetsgemensam hemställan.
Inom EU-samarbetet har förlaget till den nya ramförordningen SAIO
(Statistics on Agricultural Input and Output) presenterats för ESSC
(European Statistical System Committee). Statistik har under året
levererats till Eurostat enligt nuvarande överenskommelser
(kvävebalanser, fosforbalanser och försäljning av mineralgödsel).
Miljöräkenskaper
Under 2020 har miljöräkenskaperna fortsatt arbetat för att ta fram
statistik i enlighet med statistikförordningen för miljöräkenskaperna
(EU förordning 691/2011, utökning med förordning 538/2014). Sex
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statistikprodukter omfattas av förordningen: Lufträkenskaper,
materialflöden, miljöskatter, miljöskyddskostnadsräkenskaper,
energiräkenskaper och statistik över miljösektorn.
Utöver det som ligger under förordningen tar miljöräkenskaperna också
fram officiell statistik om exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp,
kemikalieindikatorer och miljömotiverade subventioner.
Under året har ett uppdrag som finansierats av Naturvårdsverket
genomförts för att ta fram en metod för att mäta
fossilbränslesubventioner. Arbetet presenterades på användarrådets
möte i oktober.
Det globala arbetet med miljöräkenskaper fortsätter. Arbetet innehåller
bland annat aktiviteter kring en ny FN-handbok för
ekosystemräkenskaper, nya moduler som är föreslagna att ingå i
förordningen om miljöräkenskaper och metoder för att ta fram statistik
om fossilbränslesubventioner.
FN:s citygrupp Londongruppen arbetar aktivt och hade sitt årliga möte
digitalt där metodutveckling kring miljöräkenskaper inklusive
ekosystemräkenskaper diskuterades.
Övrigt
Vid mötet i maj hölls fördjupande prestationer av EMEC-modellen
(Konjunkturinstitutet) och LRF:s framtida strategi kring hållbar
livsmedelsproduktion. I samband med mötet genomfördes även en
workshop med fokus på översynen av statistikområden inom miljö.
Arbetet med översynen som infattar luckor, överlapp och
namnsättningar m.m. inom statistiken kommer att fortsätta under
2021. Under mötet i oktober genomfördes ett pass om statistikens
kvalitet. Ledamöterna uppmanades att komma med inspel kring deras
kvalitetsbehov i statistiken för de produkter de använder.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Under mötena sker ett informationsutbyte som är viktigt för SCB och
rådets medlemmar. Kopplat till passet om statistikens kvalitet fick SCB
in reflektioner kring statistikanvändarnas kvalitetsbehov som är
värdefulla i det framtida arbetet. Under 2020 bidrog användarrådet
dessutom med värdefulla synpunkter kring kommunikation,
omvärldsbevakning och framtida analysbehov.

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Försäljningsstatistik över mineralgödsel är högt prioriterad då den bl.a.
används som underlag i Sveriges luft- och klimatrapportering. I och
med att SCB tar över ansvaret för hela statistikproduktionsprocessen
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kommer SCB få hela rapporteringskravet vad gäller
försäljningsstatistiken enligt den framtida reviderade
klimatrapporteringsförordningen.
Under mötena med användarrådet presenterades för
miljöräkenskaperna de områdena man kommer jobba särskilt med
under 2021. Exempel på områden som var intressanta för deltagarna i
användarrådet är konsumtionsbaserade utsläpp, modell för regionala
konsumtionsbaserade utsläpp och fossilbränslesubventioner.

Datum
2020-12-21
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Verksamhetsrapport

Catarina Nordström
Regioner och miljö

Användarrådet för regional
statistik
Antal möten
Användarrådet för regional statistik har under 2020 haft två möten den
24 april samt den 15 oktober. Båda mötena har skett digitalt.

De viktigaste frågorna som behandlats
Rådet har informerats om arbetet med att tillgängliggöra regionala
befolkningsframskrivningar som öppna data. De regionala
befolkningsprognoserna har tidigare tagits fram som uppdrag, men
finns numera i SCB:s statistikdatabas för år 2020-2070. Statistiken
redovisas per län och kommun.
På båda mötena har rådet informerats om arbetet med att utveckla en
moderniserad arbetsmarknadsstatistik som var ett av SCB:s
kraftsamlingsområden under 2020. SCB ska tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Medlingsinstitutet och Arbetsmiljöverket ta fram
en samlad och moderniserad arbetsmarknadsstatistik som beskriver den
svenska arbetsmarknaden väl och som kan säkerställa en god
kvalitetsnivå. Under arbetets gång har tre inriktningsförslag tagits fram
varav ett ska väljas.
Rådet har informerats om arbetet med att ta fram en ny regional
indelning, RegSO, som är skapad utifrån DeSO. Arbetet startade med en
förstudie som gjordes på uppdrag av regeringen hösten 2017.
Förstudien resulterade i tre förslag på indelningar varav ett valdes. Det
fortsatta arbetet med RegSO skedde i samarbete med Delegationen mot
segregation (Delmos) och Sveriges samtliga kommuner.
Rådsmedlemmar har under årets gång bidragit med två föredrag. Jimmy
Lindahl på Linköpings kommun har presenterat ett faktablad som
Linköpings kommun har utvecklat för arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för bostadsförsörjning. Data till faktabladet hämtas via API
och ger stor flexibilitet för användaren. Ämnesområden som
presenteras i faktabladet är bland annat befolkning, arbetspendling,
inkomster och boende.
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Bo Wictorin från Region Sörmland har tillsammans med Henrik
Bengtsson från Region Skåne berättat om distansarbetets omfattning
och konsekvenser. Utgångspunkten är en studie som Region Skåne har
sammanställt där det visade sig att 29 procent av förvärvsarbetande i
Sverige har ett yrke som potentiellt skulle kunna utföras på distans.
Utifrån studien har analyser för Region Sörmland tagits fram. Det har
bland annat visat sig finnas ett tydligt samband mellan pendling och
distansarbete och även en koppling till utbildningsnivå. En lägre
utbildningsnivå visar på mindre möjlighet att arbeta på distans.
Avdelningschefen har på båda mötena informerat om SCB:s
övergripande aktiviteter och aktuella frågor.

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Rådet har som uppgift att bevaka den regionala dimensionen inom
många olika ämnesområden. Rådet kan därmed framföra förslag och
önskemål till SCB och till andra användarråd. Eventuella synpunkter tas
med in i den löpande verksamheten, men att följa upp vilka som har lett
till större förändringar är inte helt möjligt eftersom större förändringar
oftast sker med påverkan från olika forum.

Datum
2020-12-21
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Verksamhetsrapport

Katarina Wizell
Befolkning och välfärd

Användarrådet för
utbildning
Antal möten
Ett digitalt möte den 11 november, där Skolverket var värd.

De viktigaste frågorna som behandlats
Viktigast var att diskutera behov av förändring av statistiken och
behovet av att belysa Corona.
Önskar mer statistik om övergångar mellan olika eftergymnasiala
utbildningsformer. Det skulle även behövas information om vilka
inriktningar man läser i den utbildningsform man fortsätter inom.
Fortsätter de studerande i samma spår?
Önskar mer statistik kring rörligheten i målyrken som YH-utbildningar
utbildar till, t.ex. hur länge man blir kvar i målyrket. Bakgrunden till
frågeställningen är frågan i vilken omfattning YH ska utbilda till yrken
som de examinerade inom stannar inom.
SCB håller med, statistikdatabasen är väldigt omfångsrik vilket kan leda
till att det är svårt att navigera sig fram.
Diskussioner om bortfallshantering och sekretessprickning och hur det
hanteras i den officiella statistiken – kan det kanske vara ett tema på
framtida användarråd?
Behovet ökar kring statistik om elever med funktionsnedsättning, det är
en laddad fråga men hur går diskussionerna där undrade användarna.
Statistiksekretessens påverkan på skolstatistiken och en
nulägesbeskrivning

Användarrådets synpunkter som lett till större
förändringar
Det är viktigt att korta YH-utbildningar (kurser) omfattas av den
officiella statistiken och det hr genomförts under 2020.
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Då mötet hölls i november så har vi inte hunnit med några
förändringar. Det här var rådets andra möte någonsin där alla
utbildningsmyndigheter delar på ansvaret. Första mötet var en
presentation av statistiken och ledamöterna,

Diskussion kring neddragningar och prioriteringar
Nej det är inte aktuellt för utbildning, inget de andra myndigheterna
vill ha på agendan.

