
Hållbar Livssituation  & är attraktiv att bo i
Mått Senaste värde Värde mål Specifikation Källa Agenda 2030? Notering

Nyföretagande
Företagsklimat enl. Svenskt 

Näringslivs enkätdel, ranking
105 (2018) 100 (U40401) Kolada (Svenskt Näringsliv) Nej Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Kommunrankning (1-290) av 

företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i 

kommunen. Det som redovisas är enkätdelen av Svenskt 

Näringslivs undersökning där företagare tillfrågas om sin syn 

på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. 

Källa: Svenskt Näringsliv

Nyregistrerade företag (privat 

aktiebolag, enskild firma, 

handelsbolag, ekonomisk 

förening, enkelt bolag, 

kommanditbolag) under året 

per 1000 invånare

7,6 (2018) 6 Bisnis Analys Nej (Rekommenderad av Näringslivsstrateg, inkluderar fler typer 

av företag) Framtagen info genom Bisnis analys-konto 

Robertsfors betalar för. Nyregistreringar sker löpande men 

släpar efter cirka 2 månader. Finns ej på Kolada

Antal utpendlande
Inpendlingsomfattning i 

kommunen
12 % (2017) 15% (N00968) Kolada (SCB) Nej Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen 

och bor i en annan kommun) dividerat med antal 

förvärvsarbetande som bor i kommunen (nattbefolkning) 

multiplicerat med 100. Källa: SCB

Trygghet (Arbetsnamn)
Anmälda misshandelsbrott 

mot kvinna, inomhus i nära 

relation med offret i 

kommunen, antal/100 000 inv

207 (2018) < 100 (N07401) Kolada (BRÅ) Nej (svåra indikatorer att mäta, förändras mycket mellan åren) 

(förslag projektgrupp) Anmälda misshandelsbrott (inkl. grov) 

mot kvinna 18 år eller äldre, i nära relation, inomhus i 

kommunen, antal/100 000 inv. Källa: BRÅ.

Anmälda våldsbrott, antal/100 

000 inv
976 (2018) < 800 (N07403) Kolada (BRÅ) Ja (svåra indikatorer att mäta, förändras mycket mellan åren) 

(komplettering Kommunsekreterare) Avser summering av: 

Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. 

grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov 

fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och 

Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. Fr.o.m. 2015 avser 

uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat 

härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som 

begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik 

kommun. Källa: BRÅ & SCB



God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
Mått Senaste värde Värde mål Specifikation Källa Agenda 2030? Notering

Invånare med fetma
Invånare med fetma, 

andel (%) (finns 

könsfördelat)

22% (2018) 20% max per kön (U01411) Kolada 

(Folkhälsomyndi

gheten m.fl.)

Ja Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Två olika undersökningar med 

jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, 

Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-

regionen) har Liv & Häsla (LV) som datakälla, med urval av 

invånare 18-84 år vilket avser år T. Resten av landet som har 

källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 

16-84 år, avser år T-3 till T. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) 

dividerat med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i 

beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 

cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå. Antal som 

beräknats ha ett BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med 

antal som besvarat frågan. För kommuner används 

tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas 

andelarna efter antal svar per år. Källa: 

Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & 

Hälsa (LH)

Fallskador
Fallskador bland personer 

65+, 3-årsm, antal/100 

000 inv (finns 

könsuppdelat)

3579 (2017) < 3400 tot (U20462) Kolada (Patientregistret)Ja Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal 

slutenvårdtillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 

år och äldre under perioden år T till år T-2. Beräknat per 100 

000 invånare 65 år och äldre. Uppgift om underliggande 

skadeorsak från Patientregistret. Yttre skadeorsak utgörs av 

fallolycka, orsakskod W00-W19 enligt ICD-10. Källa: 

Patientregistret, Socialstyrelsen.

Skoluppföljning



Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%)  

(Finns könsuppdelat)

82,3 (2018) > 75 % (N17461) Kolada (SCB) Ja Antal folkbokförda elever i kommunen som började på 

gymnasium för 4 år sedan som med examen inom 4 år, inkl. IM 

dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som 

började på gymnasium för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid 

utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex 

nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. 

Källa: SCB.

Deltagande och ledarskap (arbetsnamn)
Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, 

antal/inv 7-20 år  (finns 

könsfördelat)

Lika mycket mellan 

könen

(U09800) Kolada (Riksidrottsförbundet)Nej Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 

7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, 

dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. 

Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i 

av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt 

LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till 

aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till 

handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är 

exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en 

ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga 

verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.







Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat
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överskottsmål
Årets resultat ska vara minst 2 % 

av skatteintäkter och generella 

statsbidrag

 > 2% Ådata Nej ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att 

långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 

anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de 

pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser 

och en beredskap för oförutsedda kostnader.

Soliditetsmål
Kommunens soliditet ska inte 

vara lägre än 60 procent
> 60 Ådata Nej  en hög soliditet ger ett större ekonomiskt handlings 

utrymme.  

Investeringsmål
Kommunens investeringsram 

motsvaras av 

avskrivningskostnaderna. 

 0 i skillnad Ådata Nej Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens 

ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. 

Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade 

finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. 

Investeringsmål
Utrymme för större investeringar 

kan till viss del göras men då bör 

avsättning ske åren innan med 

minst 50 % av total 

investeringskostnad.

> 50 % Ådata Nej Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens 

ekonomi när behovet av lånefinansiering ökar. 

Lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade 

finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna. 

Nettokostnader
Nettokostnaderna för 

verksamheterna ska inte 

överstiga 4 % jämfört med 

föregående år

< 104 % Ådata Nej För att begränsa kostnadsutvecklingen.

Demografi



Demografisk försörjningskvot (finns könsuppdelad)0,91 (2018) 0,9 (N00927) Kolada (SCB) Ja (Förslag istället för arbetslöshetssiffror elr liknande ) Den 

demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av 

antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre 

dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt 

värde. Källa: SCB.

Andel hushåll tillgång till 100 mb
Tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s, andel (%)
68,3 (2018) 70% (N07900) Kolada (Post- och 

telestyrelsen)

Ja Andel av områdets hushåll som har tillgång till bredband om 

minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och telestyrelsen) 

begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda 

parter, underlaget matchas sedan med Fastighetsregistret. 

Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden 

utgör grunden för kartläggningen. För tillgång till riktigt 

höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma 

omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme, fordras 

idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-

tv-nät. Avser situationen 1 oktober. T.o.m. 2014 avsågs 

befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och 

telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning.

Hushållens utsortering avfall



Insamlat mat- och restavfall, 

kg/person
190 (2017) 200 (U07482) Kolada (Avfall Sverige) Ja Antal kilogram insamlat mat- och restavfall per justerat 

invånarantal i kommunen. Avser mat- och restavfall 

(tidigare benämt kärl- och säckavfall) från hushåll samt 

därmed jämförligt avfall från annan verksamhet t.ex. 

affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat- 

och restavfall avses såväl brännbart restavfall 

(hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen. 

Det samlas vanligen in i kärl eller säck men även andra 

insamlingssystem används som container, tank, sopsug och 

underjordiska behållare. Invånarantalet justeras med 

hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I 

utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med 

omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer 

hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. 

Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras 

mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att 

använda ett justerat invånarantal speglas mängden avfall 

per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, 

vilket underlättar jämförelser med andra kommuner. Källa: 

Avfall Sverige.



Samexistens och respekt för natur och kultur
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Antal byggda hus / bostäder
Bostäder som planlagts under två senaste 

åren, antal/1000 inv
7,1 (2017) 8 (N07924) Kolada (SKL + SCB) Nej Antal bostäder som planlagts under två senaste åren 

(T och T-1), kommer från SKL:s Öppna Jämförelse och 

frågan "Hur många nya bostäder kan byggas i 

kommunen med stöd av detaljplaner som vunnit laga 

kraft under två senaste åren?", antal/1000 inv. Källa: 

SKL och SCB.

Nöjd Region-Index - Bostäder (Finns 

könsuppdelad)
50 (2018) >50 (U07406) Kolada (SCB) Nej Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar 

på kolada.se för mer information. Medborgarnas 

bedömning av bostadssituationen i kommunen, skala 0-

100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på möjligheterna 

att hitta bra boende?", "Hur ser du på utbudet av olika 

typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, 

småhus etc.)?" och "Hur ser du på hur trivsam 

bebyggelsen är?". Källa SCB:s 

medborgarundersökningar.


