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Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
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Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

I denna rapport erbjuds du ett urval av nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi. Där det är möjligt
presenteras data i form av tidsserier. Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för
att komplettera denna rapports enkla bilder.

Om nyckeltalen

- Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner.
Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL.

- Uppgifter om befolkning och förvärvsarbete bygger på statistik från SCB.

- Uppgifter om arbetslöshet bygger på uppgifter från Arbetsförmedlingen.

I appendix sist i rapporten återfinns korta beskrivningar av varje nyckeltal.

Om referensvärden

Fokus-kommunens värden jämförs genomgående med ovägda medelvärden för de olika jämförelsegrupperna.



Printdate: 2019-03-19 13:20 3

Befolkning
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Arbetsmarknad
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Ekonomiskt resultat
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Skatter
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Verksamhetskostnader
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Utjämning och finansnetto
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Finansiell ställning
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Appendix:  

Nyckeltal Namn Beskrivning

N00919 Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. 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).

N01805 Döda, antal Antal döda under året. Källa: SCB.

N03108 Finansnetto kommunen, kr/inv Finansnetto dividerat med antal invånare den 31/12. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även

ränta på pensionsavsättning ingår. Källa: SCB.

N01804 Födda, antal Antal födda under året. Källa: SCB.

N00917 Förvärvsarbetande i kommun-/landstingssektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i kommun eller landsting dividerat med antal förvärvsarbetande totalt. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med

inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB/RAMS.

N00916 Förvärvsarbetande i privat sektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i näringslivet dividerat med antal förvärvsarbetande totalt. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av

aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB/RAMS.

N00915 Förvärvsarbetande i statlig sektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i statlig förvaltning och affärsverk dividerat med antal förvärvsarbetande totalt. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och

personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa SCB/RAMS.

N00918 Förvärvsarbetande i övriga sektorer, andel (%) Antal förvärvsarbetande i övriga organisationer och offentliga institutioner dividerat med antal förvärvsarbetande totalt. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november

månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

N00908 Förvärvsarbetande invånare 16-19 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 16-19 år dividerat med antal invånare i åldern 16-19 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N00909 Förvärvsarbetande invånare 20-24 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 20-24 år dividerat med antal invånare i åldern 20-24 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N00914 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

N00910 Förvärvsarbetande invånare 25-34 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 25-34 år dividerat med antal invånare i åldern 25-34 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N00911 Förvärvsarbetande invånare 35-49 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 35-49 år dividerat med antal invånare i åldern 35-49 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N00912 Förvärvsarbetande invånare 50-59 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 50-59 år dividerat med antal invånare i åldern 50-59 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N00913 Förvärvsarbetande invånare 60-64 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 60-64 år dividerat med antal invånare i åldern 60-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer

med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB.

N01801 Inflyttade till kommunen, antal Antal inflyttade till kommunen under året. Avser inrikes inflyttade + immigrerade. Källa: SCB.

N01951 Invånare  totalt, antal Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.

N33900 Invånare 0-20 år, andel (%) av bef. Antal invånare 0-20 år den 31/12  dividerat med antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.

N35900 Invånare 21-64 år, andel (%) av bef. Antal invånare 21-64 år den 31/12  dividerat med antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.

N01812 Invånare 65-79 år, andel (%) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB.

N01813 Invånare 80+, andel (%) Antal invånare 80+ 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB.
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Nyckeltal Namn Beskrivning

N10801 Köp av förskola och skolbarnsomsorg totalt, andel (%) Köp av verksamhet för summa förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa förskola och skolbarnsomsorg. Avser

köp av sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag,

stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB.

N07800 Köp av infrastruktur och skydd totalt, andel (%) Köp av verksamhet infrastruktur och skydd , dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för infrastruktur och skydd. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte

inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner,

kommunalförbund och landsting. Källa: SCB.

N10802 Köp av utbildningsverksamhet totalt, andel (%) Köp av verksamhet för summa utbildning dividerat med Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa utbildning. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte inköp

av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner,

kommunalförbund och landsting. Avser förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning, särskild

utbildning för vuxna, högskoleutbildning m.m., svenska för invandrare samt uppdragsutbildning m.m. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

N20801 Köp av äldreomsorg och funktionshinder totalt, andel (%) Köp av verksamhet äldre och funktionsnedsatta , dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för äldre och funktionsnedsatta. Avser köp av sammanhållen

tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra

kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB.

N03046 Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Källa: SCB.

N00096 Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens löpande egentliga verksamheter (huvudsakligen skattefinansierad) dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Källa: SCB.

N13020 Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus

bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem samt andel

6-12 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa

värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL.

N11024 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt.

Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5

åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett

lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL.

N15001 Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för

grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av

standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än

statistiskt förväntat. Källa: SKL.

N17001 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskolan, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket,

andel 16-18-åringar i kommunen, elevernas programval samt antaganden om merkostnader för små skolor, skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från

delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa:

SKL.

N30001 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och

familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt

bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och

befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
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Nyckeltal Namn Beskrivning

N20900 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket,

åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer

del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge

än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

N03107 Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv Resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen 31/12. Denna post visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Källa: SCB.

N03111 Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Denna post visar resultatet för kommunkoncernens löpande verksamhet före eventuellt förekommande

extraordinära poster. Källa: SCB.

N03010 Skatteintäkter kommun, kr/inv Skatteintäkter kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Mellankommunal

utjämning redovisades som skatteintäkt tom 2005. From 2006 räknas utjämningen inte längre som skatteintäkt utan redovisas istället under generella statsbidrag och utjämning. Källa: SCB.

N00903 Skattekraft kommun, kr/inv Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Vid beräkning av

skattekraften för år t används skatteunderlaget enligt taxeringen år t-1 avseende inkomsterna år t-2. Källa: SCB.

N00901 Skattesats till kommun, (%) Skattesats till kommun. Källa: SCB.

N03002 Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB.

N03110 Soliditet kommunkoncern, (%) Kommunkoncernens egna kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. Källa: SCB.

N01802 Utflyttade från kommunen, antal Antal Utflyttade från kommunen. Avser inrikes utflyttade + emigrerade. Källa: SCB.

N00005 Utjämningssystemet enl resultaträkning, kr/inv Kommunalekonomisk utjämning kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12 . Källa: SCB.

N03007 Årets resultat kommun, kr/inv Årets resultat kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12 . Avser kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i

balansräkningen) ökat jämfört med föregående år. Källa: SCB.

N03035 Årets resultat kommunkoncern, kr/inv Årets resultat kommunkoncern, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser koncernens samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket koncernens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i

balansräkningen) ökat jämfört med föregående år Källa: SCB.


