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Önskan Mått Senaste värde Värde mål Specifikation Källa Agenda 2030? Notering

Arbetslöshet
Invånare 17-24 år som varken 

arbetar eller studerar, andel (%) 

totalt (Finns könsuppdelat)

7,6 (2016)

(N02906)

Kolada (SCB) Ja

Antal invånare 17-24 år som varken 

studerar eller arbetar dividerat med 

totalt antal invånare 17-24 år, 

multiplicerat med 100. Avser de som 

är bedömda som ej 

förvärvsarbetande under november 

enligt SCB:s registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

aktuellt år och inte är inskriven på 

någon form av studie under hösten 

aktuellt år. Till och med år 2014 

exkluderades också de som 

arbetspendlat till Norge och 

Danmark. Källa: SCB.

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 

andel (%) av bef. Totalt (Finns 

könsuppdelat)

3,2 (2018)

(N00955)

Kolada (Arbetsförmedlingen) Ja

Antal invånare 25-64 år som i mars 

varit öppet arbetslösa eller i program 

med aktivitetsstöd i minst sex 

månader, dividerat med antal 

invånare 25-64 år den 31/12 år T-1. 

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av 

bef. (Finns könsuppdelat)

5,5 (2018)

(N00919)

Kolada (SCB/RAMS) Nej

Antal invånare 18-64 år som är öppet 

arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd dividerat med antal 

invånare 18-64 år. Avser statistik från 

mars månad år T. Källa: 

Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS).

Öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd, andel 

av den registerbaserade 

arbetskraften 16-64 år per kön (allt 2019-03) Arbetsförmedlingen (Månadsstatistik)Nej

En del av den löpande 

månadsstatistiken. Mäter 

enbart bland den registrerade 

arbetskraften

Kvinnor öppet arbetslösa 2,3%
Kvinnor med akt.stöd 2,2%
Män öppet arbetslösa 2,7%
Män med akt.stöd 2,8%



Nyföretagande

Företagsklimat enl. Svenskt 

Näringslivs ranking 156 (2018)

(U40402)

Kolada (Svenskt Näringsliv) Nej

(notera, formas av Svenskt 

Näringslivs egna bedömningar) Detta 

är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor 

och svar på kolada.se för mer 

information. Kommunrankning (1-

290) av det sammanviktade 

företagsklimatet. Rankingen 

innehåller totalt 18 faktorer som 

viktas olika tungt. Den tyngst 

vägande delen i rankingen är 

företagens bedömning av ''Det 

sammanfattande omdömet om 

företagsklimatet i kommunen''. Källa: 

Svenskt Näringsliv

Företagsklimat enl. Svenskt 

Näringslivs enkätdel, ranking 105 (2018)

(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 

helårsprognos utifrån första 

halvåret, antal/1000 invånare 3,3 (2018)

(U00901)

Kolada (Nyföretagarcentrums företagsbarometer)Nej

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se 

frågor och svar på kolada.se för mer 

information. Antalet nyregistrerade 

företag per 1000 invånare i 

kommunen. Baseras på data från 

första halvåret och räknas upp gånger 

två som en prognos för helåret. Avser 

aktiebolag, enskilda näringsidkare, 

handelsbolag och kommanditbolag. 

Redan registrerade företag som 

flyttar in till kommunen från annan 

kommun ingår inte. Mått 32 i 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Källa: Nyföretagarcentrums 

företagsbarometer.

Nyregistrerade företag, 

antal/1000 invånare 2,5 (2018)

(N00941)

Kolada (Bolagsverket + SCB) Nej

Antalet nyregistrerade företag i 

kommunen/regionen dividerat med 

antal invånare 31/12. Avser 

aktiebolag, enskilda näringsidkare, 

handelsbolag och kommanditbolag. 

Redan registrerade företag som 

flyttar in till kommunen/regionen 

från annan kommunen/regionen ingår 

inte. Källa: Bolagsverket och SCB.

Nyregistrerade företag (privat 

aktiebolag, enskild firma, 

handelsbolag, ekonomisk förening, 

enkelt bolag, kommanditbolag) 

under året per 1000 invånare 7,6 (2018) 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 arbetstillfällen
Dagbefolkning/Nattbefolkning i 

kommunen uppdelad i branscher 

(finns könsuppdelat) 2364  /  3296 (2015) Kommunfakta 2017 (SCB) Nej

Många år från mätning till 

nutid



Förvärvsarbetande dagbefolkning, 

antal (Finns könsuppdelad, samt 

branschfördeling) 2397 (2017) Kolada (SCB) Nej

Antal förvärvsarbetande i kommunen 

eller länet, oavsett var de bor. Källa: 

SCB.

Antal pendlande

Utpendlingsomfattning i 

kommunen, (%) (finns 

könsuppdelat) 40% (2017)

(N00920)

Kolada (SCB) Nej

Antal utpendlare (personer som bor i 

kommunen och förvärvsarbetar i en 

annan kommun) dividerat med antal 

förvärvsarbetande som bor i 

kommunen (nattbefolkning) 

multiplicerat med 100. Källa: SCB.

 Utpendlingsomfattning i 

kommunen, antal (finns 

könsuppdelat) 1326 (2017)

(N00948)

Kolada (SCB) Nej

Antal utpendlande (personer som bor 

i kommunen och förvärvsarbetar i en 

annan kommun) förvärvsarbetande i 

kommunen, antal. Källa: SCB.

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 brott om grov 

kvinnofridskränkning i kommunen, 

antal/100 000 inv 15 (2018)

(N07402)

Kolada (BRÅ) Nej

(förslag projektgrupp) Anmälda brott 

mot grov kvinnofridskränkning i 

kommunen, antal/100 000 inv. Källa: 

BRÅ.

Anmälda misshandelsbrott mot 

kvinna, inomhus i nära relation 

med offret i kommunen, antal/100 

000 inv 207 (2018)

(N07401)

Kolada (BRÅ) Nej

(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)

(N07403)

Kolada (BRÅ) Ja

(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

Ekonomisk jämställdhet (arbetsnamn)

Föräldrapenningdagar som tas ut 

av kvinnor, andel av antal dagar 

(%) 69,3 (2018)

(N00942)

Kolada (försäkringskassan) Nej

(förslag från projektgrupp) Andel av 

föräldrapenning (sett till antal 

nettodagar) som kvinnor tar ut. 

Källa: Försäkringskassan.

Föräldrapenningdagar som tas ut 

av män, andel av antal dagar (%) 30,7 (2018)

(N00943)

Kolada (försäkringskassan) Ja

(förslag från projektgrupp) Andel av 

föräldrapenning (sett till antal 

nettodagar) som män tar ut. Källa: 

Försäkringskassan.

Tillfälliga föräldrapenningdagar 

(VAB) som tas ut av kvinnor, andel 

av antal dagar (%) 57,3 (2018)

(N00944)

Kolada (försäkringskassan) Nej

(förslag från projektgrupp) Andel 

tillfällig föräldrapenning (sett till 

antal nettodagar) som kvinnor tar ut. 

Avser: Dagar i samband med vård av 

barn. Källa: Försäkringskassan.

Tillfälliga föräldrapenningdagar 

(VAB) som tas ut av män, andel av 

antal dagar (%) 42,7 (2018)

(N00945)

Kolada (försäkringskassan) Nej

(förslag från projektgrupp) Andel 

tillfällig föräldrapenning (sett till 

antal nettodagar) som män tar ut. 

Avser: Dagar i samband med vård av 

barn. Källa: Försäkringskassan.

Vuxna biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt  bistånd, 

andel (%) av befolkningen 

(KÖNSUPPDELAD) Kolada Ja



God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
Önskan Mått Värde 1 Värde mål SpecifikationKälla Agenda 2030? Notering

Invånare med fetma
Invånare med fetma, andel (%) 

(finns könsfördelat)
22% (2018) (U01411) Kolada ( Folkhälsomyndigheten 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)

Medellivslängd
Medellivslängd kvinnor, år 83,8% (2018) (N00925) Kolada (SCB) Ja Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid 

födelsen perioden T-4 till år T för kvinnor födda i 

Sverige. Källa: SCB.

Medellivslängd män, år 80,3% (2018) (N00923) Kolada (SCB) Ja Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid 

födelsen perioden T-4 till år T för män födda i 

Sverige. Källa: SCB.

Sjukskrivna
Långtidssjukskrivna med 

psykiska sjukdomar och 

syndrom samt 

beteendestörningar, andel (%) 

(finns könsuppdelat)

37,8 (2017) (N74811) Kolada (Försäkringskassan) Ja Antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 

dagar med diagnoskapitel F00-F99 dividerat med 

antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 

dagar. Data avser pågående sjukfall i slutet av 

december för valt år. Källa: Försäkringskassan.



Fallskador
Fallskador bland personer 65+, 

3-årsm, antal/100 000 inv 

(finns könsuppdelat)

3579 (2017) (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
Elever i åk 9: Jag känner mig 

trygg i skolan, positiva svar, 

andel (%)

84,8 (2018) (N15533) Kolada (Skolinspektionen) Ja Antal elever som angivit något av alternativen 

"stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska 

bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i 

skolan", dividerat med det totala antalet elever 

som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från 

Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under 

två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i 

årskurs 9. För data på kommunnivå avser 

uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den 

aktuella kommunen, medan uppgifterna på 

enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med 

annan huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK). Källa: Skolinspektionen.



Elever i år 9 som är behöriga 

till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) (Finns 

könsuppdelat)

88,9 (2018) (N15428) Kolada (SCB och Skolverket) Ja Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram dividerat med antal elever som fått 

eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt 

det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 

årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett 

yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska och matematik 

och i minst fem andra ämnen från grundskolan. 

Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska 

eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik för att uppnå lägsta behörighet till 

gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i 

kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. 

Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.

Elever på SFI som klarat minst 

två kurser på studievägen av 

nybörjare två år tidigare, 

andel (%) (Finns könsuppdelat))

41 (2017) (N18409) Kolada (SCB) Ja Andel elever på SFI som klarat minst två kurser från 

påbörjad studieväg av nybörjare två år tidigare.  

Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett 

avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de 

som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB.

Gymnasieelever med examen 

inom 4 år, hemkommun, andel 

(%)  (Finns könsuppdelat)

82,3 (2018) (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.

Elever i åk 8: Jag känner mig 

trygg i skolan, andel (%) (-

2016) (finns könsuppdelat)

92 (2016) (U15509) Kolada (Kommunen själv + SKL) Nej  (förslag från protjekgrupp) Detta är ett 

utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Andel elever som 

svarat något av de två förstnämnda alternativen där 

de fem svarsalternativen är - Stämmer helt och 

hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska 

dåligt, Stämmer inte alls, Vet ej på frågan: Jag 

känner mig trygg i skolan. Avser elever i årskurs 8 i 

kommunen. Källa: Egen uppgift i kommunen och 

SKL.



God ekologisk status sjöar, vattendrag
Grundvattenförekomster med 

god kemisk och kvantitativ 

status, andel (%)

100 (2016) (N85053) Kolada (Viss, Länsstyrelserna) Ja (Högst osäker, håller på att följa upp 

värdets riktighet och användbarhet)

Sjöar med god ekologisk status, 

andel (%)
0 (2016) (N85051) Kolada (Viss, Länsstyrelserna) Ja (Högst osäker, håller på att följa upp 

värdets riktighet och användbarhet)
Vattendrag med god ekologisk 

status, andel (%)
7,5 (2016) (N85052) Kolada (Viss, Länsstyrelserna) Ja (Högst osäker, håller på att följa upp 

värdets riktighet och användbarhet)

Deltagande och ledarskap (arbetsnamn)
Idrottsföreningar med 

flickdominerad verksamhet, 

andel (%)

27 (2017) (U09805) Kolada (Riksidrottsförbundet) Nej (Förslag från projektgruppen) Detta är ett 

utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Antalet 

idrottsföreningar med LOK-stöd (Statlig lokalt 

aktivitetsstöd) med flickdominerad verksamhet, 

dividerat med totalt antal idrottsföreningar med 

LOK-stöd. LOK-stöd ges till föreningar med 

aktiviteter för stödberättigade deltagare 7-25 år 

(t.o.m. 2013 avsågs pojkar och flickor 7-20 år samt 

för handikappidrottare som är äldre än 20 år). Med 

flickdominerad verksamhet avses att flickorna 

svarar för mer än 60% av inrapporterade 

deltagaraktiviteter i föreningen. Källa 

Riksidrottsförbundet.



Idrottsföreningar med 

pojkdominerad verksamhet, 

andel (%)

45 (2017) (U09806) Kolada (Riksidrottsförbundet) Nej (Förslag från projektgruppen) Detta är ett 

utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Antalet 

idrottsföreningar med LOK-stöd (Statlig lokalt 

aktivitetsstöd) med pojkdominerad verksamhet, 

dividerat med totalt antal idrottsföreningar med 

LOK-stöd. LOK-stöd ges till föreningar med 

aktiviteter för stödberättigade deltagare 7-25 år 

(t.o.m. 2013 avsågs pojkar och flickor 7-20 år samt 

för handikappidrottare som är äldre än 20 år). Med 

pojkdominerad verksamhet avses att pojkarna 

svarar för mer än 60% av inrapporterade 

deltagaraktiviteter i föreningen. Källa: 

Riksidrottsförbundet.

Idrottsföreningar med varken 

pojk- eller flickdominerad 

verksamhet, andel (%)

27 (2017) (U09807) Kolada (Riksidrottsförbundet) Nej (Förslag från projektgruppen) Detta är ett 

utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 

kolada.se för mer information. Antalet 

idrottsföreningar med LOK-stöd (Statlig lokalt 

aktivitetsstöd) med varken pojkdominerad eller 

flickdominerad verksamhet, dividerat med totalt 

antal idrottsföreningar med LOK-stöd. LOK-stöd ges 

till föreningar med aktiviteter för stödberättigade 

deltagare 7-25 år (t.o.m. 2013 avsågs pojkar och 

flickor 7-20 år samt för handikappidrottare som är 

äldre än 20 år). Med varken pojkdominerad eller 

flickdominerad verksamhet avses att varken 

pojkarna eller flickorna svarar för mer än 60% av 

inrapporterade deltagaraktiviteter i föreningen. 

Källa: Riksidrottsförbundet.

Kvinnor på ordförandeposter i 

kommunen, andel (%)
16.7 (2017) (N05816) Kolada (SCB) Nej (Förslag från projektgruppen) Andel (%) av 

kommunens ordförandeposter som innehas av 

kvinnor. Avser ordföranden i kommunstyrelse och 

nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt 

under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara 

fram vart fjärde år men i Kolada publiceras den 

förutom mätåret T även på år T+1, T+2 och T+3. 

Källa: SCB.



Nöjd Inflytande-Index - 

Påverkan (finns könsuppdelad)
52 (2018) (N00410) Kolada (SCB) Nej (Förslag från projektgruppen) Medborgarnas 

bedömning av möjligheterna till påverkan och 

inflytande i kommunen, skala 0-100. Utgår från 

frågorna: "Hur nöjd är du med hur kommunens 

politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?", "Hur 

nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka 

politiska beslut?", "Hur nöjd är du med invånarnas 

möjligheter att påverka inom de kommunala 

verksamheterna?" och "Hur nöjd är du med i vilken 

utsträckning dina åsikter i stort finns 

representerade bland kommunens partier?". Källa 

SCB:s medborgarundersökningar.

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/inv 7-

20 år  (finns könsfördelat)

(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
Önskan Mått Värde 1 Värde mål Specifikation Källa Agenda 2030? Notering

överskottsmål Årets resultat ska vara 

minst 2 % av 

skatteintäkter och 

generella statsbidrag

Ådata Nej  ett överskott i 

verksamheten skapar 

förutsättningar för att 

långsiktigt finansiera ny- 

och reinvesteringar av 

anläggningstillgångar, lån

gsiktigt finansiera de 

pensionsåtaganden som 

redovisas som 

ansvarsförbindelser och 

en beredskap för 

oförutsedda kostnader.

Soliditetsmål Kommunens soliditet ska 

inte vara lägre än 60 

procent

Ådata Nej  en hög soliditet ger ett 

större ekonomiskt 

handlings utrymme.  

Investeringsmål Kommunens 

investeringsram motsvaras 

av 

avskrivningskostnaderna. 

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.

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

Ådata Nej För att begränsa kostnadsutvecklingen.

Demografi Demografisk 

försörjningskvot (finns 

könsuppdelad)

0,91 (2018) (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.

Matsvinn Förslag: Till KS-nivå

Andel hushåll tillgång till 100 mb



Tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s, andel 

(%)

68,3 (2018) (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



Hushållsavfall som samlats 

in för 

materialåtervinning, inkl. 

biologisk behandling, 

andel (%)

23 (2016) (U07414) Kolada (Avfall Sverige) Ja Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se 

frågor och svar på kolada.se för mer 

information. Antal kilogram 

hushållsavfall som samlats in för 

materialåtervinning inklusive biologisk 

behandling dividerat med totalt antal 

kilogram insamlat hushållsavfall. 

Multipliceras med 100 för redovisning i 

procent. I procenttalet ingår också den 

s.k. rejekten, dvs. den mängd som 

samlats in för materialåtervinning men 

som ej kunnat materialåtervinnas. I 

hushållsavfall ingår mat- och restavfall 

(inklusive så kallat jämförligt avfall 

från bland annat affärer, kontor, 

industrier och restauranger), grovavfall 

inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall 

samt den del av hushållsavfallet som 

omfattas av producentansvar 

(förpackningar, tidningar, elavfall, 

batterier etc.) även om det inte faller 

under kommunalt renhållningsansvar. 

Ingår i Kommunens kvalitet i korthet 

(KKiK). Källa: Avfall Sverige.



Insamlat hushållsavfall 

totalt, kg/person
447 (2016) (U07801) Kolada (Avfall Sverige) Ja Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se 

frågor och svar på kolada.se för mer 

information. Antal kilogram insamlat 

hushållsavfall per justerat invånarantal 

i kommunen. I hushållsavfall ingår mat- 

och restavfall (tidigare benämt kärl- 

och säckavfalll, grovavfall inklusive 

trädgårdsavfall, farligt avfall, 

jämförligt avfall från bland annat 

affärer, kontor, industrier och 

restauranger, samt den del av 

hushållsavfallet som omfattas av 

producentansvar (förpackningar, 

tidningar, elavfall, batterier etc.), 

även om det inte faller under 

kommunalt renhållningsansvar. 

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.



Insamlat mat- och 

restavfall, kg/person
190 (2017) (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.



Insamlat förpackningar 

och returpapper, 

kg/person

58 (2017) (U07483) Kolada (Avfall Sverige) Ja Antal kilogram insamlade 

förpackningar och returpapper per 

justerat invånarantal i kommunen. 

Avser förpackningar och returpapper 

som omfattas av producentansvar och 

samlas in via återvinningsstationer 

samt fastighetsnära insamling. 

Förpackningar avser förpackningar av 

papper, plast, glas och metall. 

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. 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 via FTI 

och i förekommande fall 

kompletterande uppgifter från 

kommunen avseende fastighetsnära 

insamling.



Insamlat grovavfall, 

kg/person
177 (2016) (U07484) Kolada (Avfall Sverige) Ja Antal kilogram insamlat grovavfall per 

justerat invånarantal i kommunen. 

Avser grovavfall från hushåll samt 

därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet t.ex. affärer, kontor, 

industrier och restauranger mm. Med 

grovavfall avses trädgårdsavfall, 

utsorterat trä, övrigt brännbart, 

wellpapp, metallskrot, gips, planglas, 

kommunplast, deponirest samt övrigt 

grovavfall. Insamlingen sker främst via 

kommunens bemannade 

återvinningscentraler men även via 

fastighetsnära hämtning (t.ex. 

grovsoprum, utställning av container, 

kampanjhämtning ett eller ett par 

gånger per år). Jämförligt avfall från 

annan verksamhet innebär t.ex. trasiga 

möbler från ett företags personalrum. 

Däremot ingår t.ex. inte byggavfall 

från snickeriföretaget. Många 

kommuner har dock svårt att särskilja 

detta och därför kan det ibland ingå i 

siffran som redovisas. 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 



Insamlat farligt avfall 

(inkl. elavfall och 

batterier), kg/person

25 (2016) (U07485) Kolada (Avfall Sverige) Ja Antal kilogram insamlat farligt avfall 

inkl. elavfall och batterier per justerat 

invånarantal i kommunen. Avser farligt 

avfall från hushåll. Farligt avfall avser 

exempelvis småkemikalier, vatten- och 

lösningsmedelsbaserad färg, oljehaltigt 

avfall, impregnerat trä och asbest 

samt batterier och elavfall. Exempel 

på el-avfall är kylskåp och frysar, 

vitvaror, TV, mobiltelefoner, 

glödlampor och lågenergilampor. 

Batterier avser bärbara och inbyggda 

batterier samt bilbatterier. 

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. 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.

Elavbrott (arbetsnamn)
Elavbrott, genomsnittlig 

avbrottstid per kund 

(SAIDI), minuter/kund

384,1 (2017) (N45933) Kolada (Energimarknadsinspektionen)Ja (förslag kommunsekreterare) Total 

avbrottstid för långa avbrott under 

året, dividerat med antalet kunder. 

SAIDI inkluderar aviserade och 

oaviserade avbrott i regionnät och 

lokalnät, där långa elavbrott avser 

avbrott som är längre än 3 minuter. 

Kunder avser mätpunkter där ansvar 

övergår från nätföretag till kunden. 

Källa: Energimarknadsinspektionen





















Samexistens och respekt för natur och kultur
Önskan Mått Värde 1 Värde mål Specifikation Källa Agenda 2030? Notering

Möjligt Co2 mål i org. Fastighet
Kwh eller Kwh/m2 för samtliga kommunala 

fastigheter i värme DeDu Förslag: KS-mål
Kostnad/elmängd från Skellefteåkraft för samtliga 

fastigheter SkellefteåKraft Förslag: KS-mål

Antal byggda hus / bostäder

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste 

åren, antal/1000 inv 3,2 (2017)

(N07925)

Kolada (SKL + SCB) Nej

Antal bostäder som beviljats bygglov 

under två senaste åren (T och T-1), 

avser endast permanentboende, 

antal/1000 inv. Källa: SKL och SCB.

Bostäder som planlagts under två senaste åren, 

antal/1000 inv 7,1 (2017)

(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.

Bostäder totalt, antal/1000 inv. 456 (2017)

(N07913)

Kolada (lägenhetsregistret m.fl)Nej

Bostäder totalt (hyres-, bostads-, 

äganderätter och där information om 

upplåtelseform saknas). Med lägenhet 

menas alla permanenta boenden. Källa: 

Lägenhetsregistret, 

fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

registret över totalbefolkningen (RTB)



Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 99 (2017)

(N07901)

Kolada (lägenhetsregistret m.fl)Nej

Småhus med hyresrätt avser lägenheter 

som ägs av andra ägare än fysiska 

personer, dödsbon eller 

bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus 

och övriga hus med hyresrätt avser 

lägenheter som inte är ägarlägenheter 

och som ägs av andra ägare än 

bostadsrättsföreningar. Även 

hyresrätter i form av specialbostäder 

(bostäder för äldre/funktionshindrade, 

studentbostäder och övriga 

specialbostäder) ingår. Med lägenhet 

menas alla permanenta boenden. Källa: 

Lägenhetsregistret, 

fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

registret över totalbefolkningen (RTB).

Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv 7 (2017)

(N07902)

Kolada (lägenhetsregistret m.fl)Nej

Småhus (villa), flerbostadshus och 

övriga hus med bostadsrätt avser 

lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar. Även 

bostadsrätter i form av specialbostäder 

(bostäder för äldre/funktionshindrade, 

studentbostäder och övriga 

specialbostäder) ingår. Med lägenhet 

menas alla permanenta boenden. 

Dividerat med antal invånare 31/12. 

Källa: Lägenhetsregistret, 

fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

registret över totalbefolkningen (RTB).



Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv 350 (2017)

 (N07903)

Kolada (lägenhetsregistret m.fl)Nej

Småhus (villa) med äganderätt avser 

lägenheter som ägs av fysiska personer 

eller dödsbon. Flerbostadshus och 

övriga hus med äganderätt avser 

ägarlägenheter. Med lägenhet menas 

alla permanenta boenden. Dividerat 

med antal invånare 31/12. Källa: 

Lägenhetsregistret, 

fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

registret över totalbefolkningen (RTB).

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, 

antal/1000 inv 0 (2017)

(N07906)

Kolada (SCB) Nej

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader 

innehållande tre eller flera lägenheter 

inklusive loftgångshus. Alla kommuner 

lämnar månatligen uppgifter om 

beviljade bygglov. Insamlingsrutinerna 

utgår från PBL. Uppgift om 

färdigställande ska primärt baseras på 

det slutbesked som byggherren ska få 

från byggnadsnämnden för 

bygglovsärendet. Dividerat med antal 

invånare 31/12. Källa: SCB.

Färdigställda bostäder i småhus under året, 

antal/1000 inv 0,1 (2017)

(N07905)

Kolada (SCB) Nej

Småhus avser friliggande en- och 

tvåbostadshus samt par-, rad- och 

kedjehus (exklusive fritidshus). Alla 

kommuner lämnar månatligen uppgifter 

om beviljade bygglov. 

Insamlingsrutinerna utgår från PBL. 

Uppgift om färdigställande ska primärt 

baseras på det slutbesked som 

byggherren ska få från 

byggnadsnämnden för bygglovsärendet. 

Dividerat med antal invånare 31/12. 

Källa: SCB.



Nöjd Region-Index - Bostäder (Finns könsuppdelad) 50 (2018)

(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.

Planeringsberedskap nya bostäder (antal planlagda tomter)

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas 

med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, 

antal/1000 inv 14,8 (2015)

(N07923)

Kolada (SKL + SCB) Nej

(Undersöker hur tillämplig variablen är) 

Planberedskap för nya bostäder som 

kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, kommer från 

SKL:s Öppna Jämförelse och frågan 

"Hur många bostäder kan byggas i 

kommunen med stöd av alla gällande 

detaljplaner som vunnit laga kraft 

senast den 31 december", antal/1000 

inv. Källa: SKL och SCB.


