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Fokus: Älmhult    Län: Kronobergs läns kommuner (ovägt medel)    Kommungruppering: Pendlingskommun till
mindre tätort (ovägt medel)

Kommunrapport Hållbar utveckling

Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se). Urvalet av nyckeltal har gjorts
av RKA.
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Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

I denna rapport erbjuds du ett urval av nyckeltal för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 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. RKA har också publicerat en rapport där detta nyckeltalsurval motiveras,
med tips om vad man bör tänka på vid tolkning och analys. Rapporten hittar du på:
http://www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling

Om nyckeltalen

- Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner.

- Nyckeltal om befolkning, förvärvsarbete, utbildningsnivå, återstående medellivslängd och lönegap bygger på statistik
från SCB.

- Nyckeltal om nyregistrerade företag bygger på uppgifter från Bolagsverket.

- Nyckeltal om energi i bostäder, lokaler och byggnader samt förnybart drivmedel bygger på uppgifter från
Energimyndigheten.

- Nyckeltal om hushållsavfall bygger på uppgifter från Avfall Sverige.

- Nyckeltal om växthusgaser bygger på uppgifter från RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet).

- Nyckeltal om antibiotikaförsäljning bygger på uppgifter från Apoteket Service AB.

- Nyckeltal om ekologiskt odlad åkermark bygger på uppgifter från Jordbruksverket.

- Nyckeltal om ekologiska livsmedel bygger på egen undersökning i kommunen, inrapporterad till Kolada.

- Nyckeltal om hälsotillstånd och tillit bygger på uppgifter från Folkhälsoinstitutet.

- Nyckeltal om anmälda våldsbrott bygger på uppgifter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

- Nyckeltal om ekonomiskt bistånd bygger på uppgifter från Socialstyrelsen.

- Nyckeltal om valdeltagande bygger på uppgifter från Valmyndigheten.

- Nyckeltal om gymnasieskolan bygger på uppgifter från SCB och Skolverket.

- Nyckeltal 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.

Frågor

Har du frågor om nyckeltalen i denna rapport, eller om Kolada, kontakta oss på RKA via rka@rka.nu eller 08-452 7000
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Ekonomisk hållbarhet - offentlig ekonomi
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Ekonomisk hållbarhet - demografisk försörjningskvot

Ekonomisk hållbarhet - sysselsättning
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Ekonomisk hållbarhet - tillväxt
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Ekonomisk hållbarhet - investeringar

Ekonomisk hållbarhet - forskning och utveckling
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Ekonomisk hållbarhet - eftergymnasial utbildning
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Miljömässig hållbarhet - Resurshushållning
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Miljömässig hållbarhet - växthusgaser

Miljömässig hållbarhet - giftfri miljö
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Miljömässig hållbarhet - biologisk mångfald
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Social hållbarhet - hälsa
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Social hållbarhet - trygghet
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Social hållbarhet - risk för fattigdom eller social utestängning
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Social hållbarhet - jämställdhet
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Social hållbarhet - grundläggande utbildning
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Appendix:  

Nyckeltal Namn Beskrivning

N07403 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 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.

N00404 Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Antalet expedieringar mot recept av läkemedel i ATC-grupp J01 exkl. J01XX05 som skett under året vid apotek i Sverige till personer som var folkbokförda i kommunen dividerat med

medelbefolkningen. Medelbefolkningen innebär genomsnittet av antal invånare 31/12 för innevarande resp. föregående år. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan

förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård. Omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som

förskrivits men ej hämtats ut ingår inte. Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB.

N00927 Demografisk försörjningskvot 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.

U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel

i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1

procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i

Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum.

N00403 Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Ekologiskt odlad åkermark som omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter, dividerat med total areal åkermark, andel (%). Källa: Jordbruksverket.

N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 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.

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).

N17457 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som

började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

N31810 Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%) Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under kalenderåret, dividerat med antal hushåll med ekonomiskt bistånd under kalenderåret, multiplicerat med 100. Källa: SCB.

U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 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.

U07801 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 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.
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Nyckeltal Namn Beskrivning

N02904 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd

(tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter.

Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som

Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år. Fr.o.m 2011 framtaget med det nya hushållsbegreppet (tidigare familjer) samt ny populationsavgränsning: De som

inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets

disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB.

U01413 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Resultatet baseras på data från de fyra

befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut) år T-3 till år T, Liv och hälsa år T, Folkhälsa i Skåne år T samt Hälsoenkät Stockholms län frågan; Tycker du att man i allmänhet

kan lita på de flesta människor? Indikator redovisar avsaknad av tillit, det vill säga andel (%) personer som svarat nej på frågan.

N01982 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB.

U01405 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med

antal som besvarat frågan. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv

och Häsla (LV) som datakälla med mätning på år T och urval av invånare 18-84 år. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, och avser år T-3

till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv och Hälsa

(LH)

N03142 Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv Kostnad forskning och utveckling kommun. kr/inv. Avser utgifter för egen FoU + utgifter för utlagd FoU (uppdrag). Källa: SCB.

N00955 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 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.

N00951 Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kronor (i månaden). All lön som redovisas är uppräknad till heltidslön. I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och förmåner.

Avser anställda 18-66 år (t.o.m. 2013 avsågs 18-64 år) som är månads- eller timavlönade. Anställda i kommunägda bolag ingår inte här. Källa: SCB.

N00925 Medellivslängd kvinnor, år Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för kvinnor födda i Sverige. Källa: SCB.

N00923 Medellivslängd män, år Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för män födda i Sverige. Källa: SCB.

N00924 Nettoinpendling till kommun, andel (%) Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal utpendlare till kommunen dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen

(nattbefolkning). Multipliceras med 100 för redovisning i procent. Ett negativt värde indikerar att flera pendlar ut än in i kommunen. Källa: SCB.

N03141 Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar, tkr, kommun dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

N00941 Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 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.

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.

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

N45905 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa:

Energimyndigheten och SCB.

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

N00401 Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RUS (Regional utveckling och

samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen.

N05401 Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB.


