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Sysselsättnings- och löneutvecklingen i kommunerna - ny statistik
Behovet av att på nationell nivå kunna följa den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden
vad gäller löner och sysselsättningen är stort. För att åstadkomma ett lönestatistiskt underlag
för ekonomisk analys föreslog 1987 års lönekommitté att en s k kortperiodisk lönestatistik
för hela arbetsmarknaden byggs upp.
Sedan något år tillbaka finns en officiell kortperiodisk statistik för anställda inom privat och
statlig sektor. Kostnaden för denna statistik finansieras över den statliga budgeten.
Kommun- och Landstingsförbunden har tillsammans med några kommuner och dataföretag
tagit fram en modell där man utnyttjar uppgifter ur varje månads löneutbetalning. Dessa ger
mycket aggregerade data för löne- och sysselsättningsutvecklingen. Ett mål för
Kommunförbundet vid utvecklingen av statistiken har varit att de enskilda kommunerna
inte ska behöva lägga ned extra resurser på denna datainsamling.
Utvecklings- och utvärderingsarbetet kring denna statistik är nu i princip avslutat vad gäller
sysselsättningsdelen. Undersökningen täcker ca 95 % av alla kommunalt anställda.
Kommunförbundet har tagit på sig rollen som administratör av insamlingen. På
Kommunförbundets utredningssektion görs en sammanställning för primärkommunala
sektorn som överlämnas till statistiska centralbyrån (SCB) och
konjunkturinstitutet (KI).
Ersättningen för de månatliga uttagen från Kommundata, ADB- kontoret i Göteborg,
Dataservice AB i Stockholm samt Personalförvaltningen/Prima i Malmö finansieras med
statliga medel. SCB och Kommunförbundet diskuterar f n hur resultaten ska publiceras inom
den officiella statistiken.
Konjunkturinstitutet (KI) är den myndighet som har ansvaret för att följa och analysera
utvecklingen på nationell nivå. KI förser också regelbundet regeringen med ekonomiska
analyser och prognoser.
Fortsatt minskning av sysselsättningen i kommunerna
Bifogade korta sammanställning av sysselsättningsutvecklingen är ett exempel på resultat
från den nya statistiken.
Kommunförbundet kommer framöver, ofta tillsammans med
sammanställningar av andra data främst ekonomiska eller arbetsmarknadsdata, att redovisa
delar av denna nya kortperiodiska statistik.
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