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Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal 

Kommunfullmäktige följer på en övergripande nivå utvecklingen av de nio inriktningsmålen med stöd av indikatorer. Indikatorer är mått som är möjliga att 

följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen. En sådan inomkommunal jämförelse som 

alltid eftersträvas när det finns underlag handlar om jämförelsen mellan kvinnor och män. För jämförelse med andra kommuner används som regel 

jämförelsenätverket R9 där Uppsala ingår tillsammans med Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro1. 

Kommunfullmäktiges indikatorer strävar efter att ha ett invånarperspektiv. Det innebär att indikatorerna som regel handlar om att beskriva 
samhällsutvecklingen och utvecklingen för dem som är målgrupper för kommunal verksamhet. Det innebär samtidigt att indikatorerna inte beskriver vilka 

resurser kommunen haft till förfogande eller vilka arbetsinsatser kommunen har genomfört. Sådana indikatorer är mer verksamhetsnära och tas fram inom 
nämndernas verksamheter som ett stöd för nämndernas styrning. 

Indikatorernas främsta syfte är att visa om utvecklingen går i önskvärd riktning och ge underlag för att ompröva kommunfullmäktiges styrning. Det finns i många fall 

en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället. Det är få indikatorer som är utformade på ett sätt som gör att de går att koppla 
samman med kommunens åtgärder under innevarande år. En bedömning av effekten av kommunfullmäktiges styrning behöver därför göras genom en mer långsiktig 

analys av utvecklingen i kombination med att följa mer närliggande förändringar, exempelvis i vilken mån åtgärder har genomförts och vilka tidiga effekter åtgärderna 
anses ha lett till. Indikatorernas trendbeskrivningar eftersträvar ett sådant mer långsiktigt perspektiv genom att trenden bedöms på 5–10 års sikt där så är möjligt.  

  

                                                                    

1 Den som är intresserad av att själv göra jämförelser med R9 kan lätt använda Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) och där välja ”Resultatnätverket R9 (ovägt 

medel)”. 
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Indikatorer till Mål och budget 2020–22 

 

 

 

 

Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer – generellt  

FN:s delmål 5.1 (avskaffa diskriminering av kvinnor och flickor): alla indikatorer som rör människor 

är könsuppdelade om det finns statistiskt underlag för detta.  

FN:s delmål 11a (kopplingar stad-land): flera av indikatorerna som rör invånarnas uppfattning 

särredovisas på stad-land. 

 

Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

1.1: FN:s delmål 16.6 (effektiva, transparenta institutioner med ansvarsutkrävande) 

1.2: FN:s delmål 16.6 (effektiva, transparenta institutioner med ansvarsutkrävande) 

1.4: FN:s delmål 8.1 (upprätthålla ekonomisk tillväxt), BRP+ (Tillväxtverkets arbete med att bredda 

uppföljning av livskvalitet) 

1.5: 9.9: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete), 

knyter också an till BRP+ (Tillväxtverkets arbete med att bredda uppföljning av livskvalitet)  

 

 

 

 

1.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser delår per augusti 2019. Jämförvärde: helår 2018.  

1.2. Källa: Kolada (N03034). Nuvärde avser delår per augusti 2019. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner per helår 2018. 

1.3. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser delår per augusti 2019. Jämförvärde: helår 2018.  

1.4. Källa; SCB. Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december, två års eftersläpning).  

1.5. Källa: Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari). 

  

Inriktningsmål 1 

Indikatorer Nuvärde 
Jämför-

värde 
Målsättning Trend 

1.1. Ekonomiskt resultat, kommun      

   1.1a. Ekonomiskt resultat som andel av skatter och 

kommunalekonomisk utjämning 

   1.1b. Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning  

2,4% 

5,7%  

3,7% 

4,7% 

2,0% 

1.1b ≥ 1.1c 

~ 

~ 

1.2. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden 17 15 22  

1.3. Låneskuld per invånare  79 74 Öka <5%  

1.4. Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita)  488 481 Öka  

1.5. Kvinnors andel av mäns medianinkomst  82,0 79,8 Öka  
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

2.3: FN:s delmål 16.1 (minska alla former av våld) 

2.5: FN:s delmål 8.3 (underlätta företagande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Källa: Kolada (U00402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari).  

2.1a-c. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari). 

2.2. Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser Uppsalas värde för 2017. Uppdateras en gång per år (maj). 

2.3a. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari). 

2.3b-d. Källa: Liv och hälsa ung. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). För 2.3d saknas underlag för att bedöma trend. 

2.4a. Källa: Kolada (U09408), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari). 

Inriktningsmål 2 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 

JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

2.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo 

och leva på (Nöjd Region-Index) (2018) 
65 64 65 60 Öka ~ 

   2.1a. Boende i centralort 

   2.1b. Boende i annan tätort 

   2.1c. Boende utanför tätort 

66 

59 

61 

- - 

64 

66 

61 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

varierar 

över tid 

2.2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner (2018) 1 - - 2 Topp 3 ➔ 

2.3. Upplevd trygghet (2019)       

   2.3a. I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna 

   2.3b. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel gymnasieungdomar 

   2.3c. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7 

   2.3d. Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, andel ungdomar i åk 7,  

             åk 9 och gymnasieskolans åk 2 som uppger att de har annan könstillhörighet   

27 

52 

49 

50 

 

22 

36 

37 

- 

 

33 

67 

61 

- 

 

28 

56 

52 

47 

 

Öka 

Öka 

Öka 

Öka 

 

 
 
 

- 

 

2.4. Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter        

   2.4a. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter, andel 

   2.4b. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel 

   2.4c. Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av 

dem som uppger att de har en annan könstillhörighet  

70 

86 

67 

68 

86 

- 

68 

88 

- 

68 

85 

59 

Öka 

Öka 

Öka 

➔ 
➔ 

- 

2.6. Plats i ICCA:s ranking över städer i Sverige där det arrangeras flest 

konferenser (med bl.a. minst 50 deltagare och en övernattning) (2019) 

Plats 3 av 

svenska 

städer 
- - 

Plats 3 av 

svenska 

städer 

Minst plats 3 

av svenska 

städer 
➔ 
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2.4b-c. Källa: Liv och hälsa ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs) För 2.4c saknas underlag för att bedöma trend. 

2.5. Källa: Kolada (N00941). Nuvärde avser 2017. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari). 

2.6. Källa: ICCA Statistics Report. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde avser Uppsala 2017. Uppdateras i maj. 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

3.1: FN:s delmål 12.8 (medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling) och 13.3 (bättre 

medvetenhet om klimatförändring och klimatanpassning) 

Inriktningsmål 3 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

3.1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att 

kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (2018) 
60 58 56 61 Öka ~ 

   3.1a. Boende i centralort 

   3.1b. Boende i annan tätort 

   3.1c. Boende utanför tätort 

59 

58 

52 

- - 

62 

64 

53 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

ökar över 

tid 

3.2. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar 
(2018) 

60 59 61 59 Öka ➔ 

   3.2a. Boende i centralort 

   3.2b. Boende i annan tätort 

   3.2c. Boende utanför tätort 

60 

60 

59 

- - 

62 

65 

61 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

varierar 

över tid 

3.3. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer (2018) 68 70 67 66 Öka ➔ 

   3.3a. Boende i centralort 

   3.3b. Boende i annan tätort 

   3.3c. Boende utanför tätort 

70 

66 

62 

- - 

70  

69 

63 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

varierar 

över tid 

3.4. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden 

och natur (2018) 
7,3 7,4 7,2 7,9 Öka ➔ 

3.5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i 

Uppsala kommun (2017) 
27   26 Öka ➔ 

3.6. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun 

gör med kollektivtrafik (2017) 
29   30 Öka ➔ 

3.7. Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, 

kommunorganisatoriskt, andel (januari-augusti 2019) 
58 - - 47 2020: 100  

3.8. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekv (2017) 5,6  - - 5,7  2020: 4,4  
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3.1. Källa: Kolada (U07402), SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare.  Uppdateras en gång per år (januari). 

3.1a-c Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari). 

3.2. Källa: Kolada (U07401), SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1 för detaljer. 

3.2a-c SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer.  

3.3. Källa: Kolada (U45400). Se 3.1 för detaljer. 

3.3a-c SCB:s medborgarundersökning. Se 3.1a-c för detaljer. 

3.4. Källa: SCB:s medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Samtliga deltagande kommuner 2018. Uppdateras en gång per år (januari). 

3.5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år.  

3.6. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2017. Jämförelse 2016. Uppdateras en gång per år. 

3.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser uppgifter för jan-aug 2019. Jämförvärde avser helår 2018. Uppdateras vid varje tertial med en månads eftersläpning. 

3.8. Källa: Olika källor, kombineras av Uppsala kommun. Komplett statistik ca 20 mån efter årsslut. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde avser 2016. 

3.9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Avser normalårskorrigerad fastighetsenergi. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år. 

3.10a. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år. 

3.10b. Källa: Energikontoret i Mälardalen AB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år. 

3.10c. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år. 

3.11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser jan-aug 2019. Jämförvärde: Uppsala 2018. Uppdateras vid varje tertial. 

3.12 Källa: Post- och telestyrelsen. Måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata och har ett gatunummer som faller inom samma tiotal som den fiberanslutna byggnaden. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde avser genomsnitt för R9-kommunerna. 

Uppdateras en gång per år (mars).  

 

 

 

3.9. Energianvändning per yta (kWh/m2), kommunorganisatoriskt (2018) 162 - - 159 Minska  

3.10. Solenergi       

   3.10a. Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatoriskt (2018) 

   3.10b. Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografiskt (2018) 

   3.10c. Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, 

kommunorganisatoriskt, andel (2018) 

1,5 

11,4 

0,6 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1,2 

7,3 

0,6 

 

2020: 3,3 

2020: 30 

2020: 2,0 

 

 

 

 

 

3.11. Andel ekologiskt producerade livsmedel, egen regi, procent (januari – 

augusti 2019) 
48 - - 44 2023: 100  

3.12. Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel (2018)       

   3.12a. Andel hushåll i tätort  

   3.12b. Andel hushåll utanför tätort  

   3.12c. Andel arbetsställen i tätort 

   3.12d. Andel arbetsställen utanför tätort 

94 

42 

93 

42 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

94 

45 

93 

45 

Öka  

Öka 

Öka 

Öka 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

4.2a-d: Knyter an till regeringens 15 mått på välstånd 

4.2a: Knyter an till SKL:s Strategi för hälsa  

4.3: FN:s delmål 16b (icke-diskriminering) 

4.4: Knyter an till SKL:s Strategi för hälsa  

4.4-4.5: Knyter an till regeringens 15 mått på välstånd 

4.5-4.6: FN:s delmål 1.2 (halvera fattigdom och 10.1 (inkomsttillväxt för dem med lägst inkomst). 

En variant av barn i ekonomiskt utsatta hushåll finns i BRP+ (Tillväxtverkets arbete med att 

bredda uppföljning av livskvalitet) 

 

 

 

 

Inriktningsmål 4 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 

JÄMFÖR-VÄRDE MÅL-SÄTTNING TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

4.1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år (2018) 21 24 17 24 Minska  

   4.1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal (2018) 

   4.1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal (2018) 

7 

35 
- - 

7 

36 
Minska skillnad Skillnad består 

4.2. Upplevd hälsa       

   4.2a. Invånare 18-84 år med bra självskattat hälsotillstånd,  

             genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018) 

   4.2b. Invånare 18-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande,  

             genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018) 

   4.2c. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel (2019) 

   4.2d. Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel, som uppger 

att de har annan könstillhörighet (2017)  

76 

 

16 

 

70 

45 

 

74 

 

20 

 

61 

- 

 

78 

 

12 

 

80 

- 

 

73 

 

16 

 

69 

43 

 

Öka 

 

Minska 

 

Öka 

Öka 

 

➔ 

 

➔ 

 

➔ 

➔ 

 

4.3. Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, 

genomsnittlig andel de fyra senaste åren (2018) 
22 24 20 28 Minska ~ 

vv4.4. Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel 

de fyra senaste åren (2018) 
22 24 20 28 Minska ➔ 

4.5.Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel 
(2017) 

44 48 39 45 Öka - 

   4.5a. Ungdomar som bott i Sverige 10 år eller mer (2017)  

   4.5b. Ungdomar som bott i Sverige 5-9 år (2017) 

   4.5c. Ungdomar som bott i Sverige mindre än 5 år (2017)  

60 

44 

39 

56 

32 

75 

64 

55 

53 

57 

44 

37 

Minska skillnad 

 

- 

 

4.6. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, 

andel (2016) 
4,3 - - 5,8 Minska  
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4.1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2018. Uppdateras en gång per år (februari).  

4.1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 4.1.a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 4.1.b visar medelvärdet för de 25 procent av dessa 

områden som har de högsta värdena. Nuvärde avser 2016. Uppdateras en gång per år (maj). Jämförvärde: avser 2017. 

4.2a. Källa: Kolada (U01405), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

4.2b. Källa: Kolada (U01406), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

4.2c-d. Källa: Liv och hälsa ung. Avser elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2019 och för c 2017.  Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).  

4.3. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

4.4. Källa: Kolada (U01413), Nationella folkhälsoenkäten. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

4.5. Källa: Liv och hälsa ung. Måttet avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Frågan är så ny att det inte går att utläsa någon trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen 

genomförs). 

4.6. Källa: Kolada (N31807). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (augusti). 

4.7. och 4.7a-d. Källa: scb.se (excelfil ”Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per ke, efter födelseregion och kommun”) 4.7e. Källa: Kolada (N01401). Indikatorn avser antal personer som bor i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 

procent av medianinkomsten för samtliga. Jämförelse: genomsnitt R9-kommuner. Uppgift om kön saknas. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (februari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek 

och sammansättning, andel (2017)   
14 - - 16 Minska ➔ 

   4.7a. Födda i Sverige 0-19 år  

   4.7b. Födda utomlands 0-19 år  

 

   4.7c. Födda i Sverige 20+ år 

   4.7d. Födda utomlands 20+ år 

 

   4.7e. Födda i Sverige eller utomlands 65+ år 

13 

43 

 

11 

25 

 

14 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

17 

60 

 

12 

33 

 

16 

Minska 

Minska 

 

Minska Minska 

 

Minska 

➔ 
 

 

➔ 

 

 

➔ 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

5.1: Knyter an till indikator för Regionala utvecklingsstrategins mål om ökat bostadsbyggande 

5.2: FN:s delmål 11.1 (fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder) 

5.4: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete) 

5.5: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete), 

knyter också an till indikator för Regionala utvecklingsstrategins mål om sysselsättning 

5.6: FN:s delmål 8.6 (minska andel ungdomar som varken arbetar eller studerar), knyter an till 

SKL:s Strategi för hälsa 

5.7: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete), 

knyter an till SKL:s Strategi för hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Källa: SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (mars för Uppsala, december för jämförelsekommuner). 

5.2. Källa: SCB. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (maj). 

5.3. Källa: Kolada (U23401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (januari).  

5.4. Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2018-10-31. Jämförvärde saknas eftersom 2017 baseras på en ny områdesindelning. Det går därför inte att göra detaljerade jämförelser mellan år. Uppdateras en gång per år.  

5.5. Källa: SCB. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (december).  

5.6. Källa: Kolada (N02906). Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober).  

5.7. Källa: Kolada (N00973). Nuvärde avser 2018. Jämnförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj).  

 

Inriktningsmål 5 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

5.1. Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre 

åren), antal (2018) 
8,5 - - 6,0 Öka  

5.2. Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (2017) 37 - - 46 Öka ➔ 

5.3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar 
(2018) 

49 52 45 53 Minska  

5.4. Arbetslösa, andel (2018)  4,3 3,8 4,7  Minska ➔ 

   5.4a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst arbetslöshet 

   5.4b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst arbetslöshet 
1,3 

9,9  
- 

- 

- 

- 

- 

- 
Minska 

skillnad 
- 

5.5. Förvärvsarbetande 20-64 år, andel (2017) 76 75 77 77 Öka  

   5.5a. inrikes födda 

   5.5b. utrikes födda 

81 

61 

81 

58 

82 

64 

83 

60 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

minskar 

5.6. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel 
(2017) 

5,5 4,8 6,3 7,5 Minska  

5.7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (2018) 
51 35 61 45 Öka  
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

6.1-6-10: FN:s delmål 4.5 (minskade utbildningsskillnader mellan könen) och 4a (trygga, 

inkluderande och ändemålsenliga lärandemiljöer för alla), eftersom indikatorerna är könsuppdelade 

6.1: FN:s delmål 4.2 (tillgång till förskola av god kvalitet) 

6.2: FN:s delmål 4a (trygga, inkluderande och ändemålsenliga lärandemiljöer för alla) 

6.2-6.7: FN:s delmål 4.1 (fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskola- och gymnasieutbildning av 

god kvalitet) 

6.3: Knyter an till SKL:s Strategi för hälsa 

6.6: Knyter an till indikator för Regionala utvecklingsstrategins mål om gymnasieexamen och till 

SKL:s Strategi för hälsa 

6.8-6.10: FN:s delmål 4.3 (tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktningsmål 6 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

6.1. Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i 

föräldraenkäten, lägeskommun (2019) 
87 87 86 87 Öka ➔ 

6.2. Trivsel i skolan (2019) 79 78 82 77 Öka ~ 

   6.2a. Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa  

   6.2b. Trivsel för barn som inte har bedömd klinisk psykisk ohälsa   

43 

86 

38 

84 

53 

87 

41 

84 

Minska 

skillnad 
- 

6.3. Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i 

gymnasieskolan, lägeskommun, andel (2018) 
87 88 86 84 Öka ~ 

6.4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen, 

lägeskommun (2018) 
238 253 226 227 Öka ~ 

6.5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, 

andel (2018) 
4,5 8,1 1,8 4,5 Öka ➔ 

6.6. Gymnasieelever med examen inom tre år, lägeskommun, andel 
(2018) 

68 70 65 65 Öka  

6.7. Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever 

gymnasieskolan, kommunala skolor, andel (2018) 
74 77 71 70 Öka - 

6.8. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända (2018) 91 93 88 87 Öka  

6.9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända 
(2018) 

86 88 82 81 Öka ➔ 

6.10. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända (2018) 95 94 95 92 Öka ~ 

6.11  Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 

7-15 år (2017)  
11 - - 17 Öka  
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6.1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2019. Jämförvärde: föregående år. Uppdateras en gång per år (maj). 

6.2. Källa: Liv och hälsa – ung. Avser ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Särredovisningen är för ny för att det ska gå att se trend. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen 

genomförs).  

6.3. Källa: Kolada (N15424). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Uppdateras en gång per år (oktober). 

6.4. Källa: Kolada (N15504). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Från och med år 2016 finns inte elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) med i den officiella statistiken. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (oktober). 

6.5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2016. Uppdateras en gång per år (preliminärt augusti, definitivt november). 

6.6. Källa: Kolada (N17448). Nuvärde avser läsåret 2017/18. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Ökningen består åtminstone delvis av att elever med okänd bakgrund (tillfälliga personnummer) inte längre finns med i den officiella statistiken från och med 2016. Uppdateras en 

gång per år (december). 

6.7. Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. Uppdateras en gång per år (augusti). 

6.8. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari). 

6.9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari). 

6.10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner 2017. Uppdateras en gång per år (februari). 

6.11. Källa: Kolada (U09810). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2017. Uppdateras en gång per år (juni). 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

7.3: Knyter an till SKL:s Strategi för hälsa 

7.6: FN:s delmål 2.2 (avskaffa undernäring) 

7.7: FN:s delmål 3.5 (insatser mot drogmissbruk och alkoholmissbruk) och delmål 3.a 

(tobakskontroll) 

 

 

 

 

Inriktningsmål 7 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

7.1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta 

personer får i kommunen (2018) 
51 50 52 51 Öka ➔ 

7.2. Ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(2018) 

      

   7.2a. Barn 0-12 år 

   7.2b. Ungdomar 13-20 år 

   7.2c. Vuxna med missbruksproblem 

66 

65 

81 

66 

69 

81 

67 

62 

80 

74 

72 

72 

Öka 

Öka 

Öka 

➔ 

~ 

~ 

7.3. Brukare inom daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet,  

        andel (2018) 
57 ~ 75 80 Öka - 

7.4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg, andel (2018)       

   7.4a. Särskilt boende  

   7.4b. Hemtjänst  

78 

86 

76 

85 

81 

88 

80 

85 

Öka 

Öka 

➔ 

➔ 

7.5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde (2018) 
18 18 18 16 Minska ➔ 

7.6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng (2018)       

   7.6a. LSS grupp- och serviceboende 

   7.6b. Särskilt boende äldreomsorg 

74 

76 

- 

- 

- 

- 

78 

69 

Öka 

Öka 

~ 
➔ 

7.7. Invånare 16-84 år med normalvikt, genomsnittlig andel de fyra 

senaste åren (2018) 
53 58 49 44 Öka   

7.8. Alkohol-Narkotika-Tobak       

   7.8a. Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel (%) (2019) 

   7.8b. Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol (2019) 

19 

25 

15 

20 

22 

29 

15 

26 

Minska 

Öka 

➔ 

➔ 
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7.1. Källa: Kolada (U30400).  Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare.  Uppdateras en gång per år (januari). 

7.2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år. 

7.3. Källa: Kolada (U28538). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: R9-kommunerna (förutom Gävle och Linköping, som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år. 

7.4. Källa: Kolada (U23471, U21468). Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras en gång per år (oktober). 

7.5. Källa: Kolada (U21401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping och Örebro som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år. 

7.6. Källa: Kolada (U28423, U23432). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping och Örebro som inte lämnat uppgift). Uppdateras en gång per år (januari). 

7.7. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med normalvikt avses BMI 18,5-24,9. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

7.8a. Källa: Kolada (U01404). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vartannat år (november). 

7.8b-d. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolan åk 2. Nuvärde avser 2017. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs).  

 

 
 

  

   7.8c. Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika (2019) 

   7.8d. Gymnasieungdomar som aldrig har rökt (2019) 

85 

45 

85 

43 

79 

48 

84 

48 

Öka 

Öka 

➔ 

➔ 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

8.1-8.4: FN:s delmål 10.2 (allas inkludering i det sociala, ekonomiska och politiska livet), finns också 

med som ett av måtten i BRP+ (Tillväxtverkets arbete med att bredda uppföljning av livskvalitet) 

avseende Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet 

8.2: FN:s delmål 16.7 (lyhört, inkluderande beslutsfattande) 

8.3: FN:s delmål 16.7 (lyhört, inkluderande beslutsfattande) 

8.4: FN:s delmål 16.7 (lyhört, inkluderande beslutsfattande)  

8.5: Knyter an till BRP+ (Tillväxtverkets arbete med att bredda uppföljning av livskvalitet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Källa: Kolada (N05401). Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år.  

8.1a Källa: SKL. Nuvärde avser valet 2014. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år. 

8.1b. Källa: SKL, se även Kolada (N05833-N05831). Uppsala har 166 valdistrikt. Nuvärde avser valet 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Uppdateras vart fjärde år. 

8.2. Källa: Valmyndigheten. Nuvärde avser augusti 2018. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertial. 

 Inriktningsmål 8 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

8.1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (2018) 86 - - 83 Öka  

   8.1a. Förstagångsväljare (2014)  

   8.1b. Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter 
83 

43 

- 

- 

- 

- 

77 

36 

Öka 

Minska 

 

- 

8.2. Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under 

mandatperioden, antal (augusti 2019) 
2 0 2 - Minska - 

8.3. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande  

       (Nöjd-Inflytande-Index) (2018) 
44 46 43 45 Öka ➔ 

8.4. Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen (2019)        

   8.4a. Vill vara med och påverka  

   8.4b. Tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer 
26 

16 

26 

11 

26 

21 

25 

16 

Öka 

Öka 

➔ 

➔ 

8.5. Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, genomsnittlig andel 

de fyra senaste åren (2018) 
12 12 13 19 Minska  

8.6. Kommunens samarbete med föreningslivet (2018)       

   8.6a. Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet,  

             antal 

   8.6b. Idéburet-offentliga partnerskap, antal 

128 

 

5 

- 

 

- 

- 

 

- 

115 

 

5 

Öka 

 

Öka 

 

 

➔ 

8.7. Genomförda medborgardialoger (2019) - 

 

- 

 

- 

 

 

 

Öka 
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8.3. Källa: Kolada (U00408). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari). 

8.4. Källa: Liv och hälsa ung, gymnasieskolans åk 2. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: länet totalt. Uppdateras vartannat år (hösten samma år som undersökningen genomförs). 

8.5. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten. Med socialt deltagande menas deltagande i sportevenemang, studiecirkel, konstutställning, fest, m.m. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras vartannat år (november). 

8.6a-b. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: 2017. Uppdateras årligen. 

8.7 Källa: Egen uppföljning. Påbörjas under 2019. Jämförvärde föregående år. Uppdateras årligen 
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Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 

9.1-9.3: FN:s delmål 16.6 (effektiva och transparenta institutioner, nöjdhet) 

9.4: FN:s delmål 8.8 (trygg och säker arbetsmiljö) 

9.8: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete) 

9.9: FN:s delmål 5.5 (kvinnors lika möjligheter till ledarskap) 

9.10: FN:s delmål 8.5 (hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete) 

 

 

 

 

Inriktningsmål 9 

INDIKATORER 

NUVÄRDE 
JÄMFÖR-

VÄRDE 

MÅL-

SÄTTNING 
TREND 

TOTALT KVINNOR MÄN 

9.1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter  

        (Nöjd Medborgar-Index) (2018) 
61 63 59 62 Öka ~ 

   9.1a. Boende i centralort 

   9.1b. Boende i annan tätort 

   9.1c. Boende utanför tätort 

62 

54 

60 

- - 

60 

65 

55 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

ökar över 

tid 

9.2. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och  

        tillgänglighet (2018) 
56 54 58 58 Öka ➔ 

   9.2a. Boende i centralort 

   9.2b. Boende i annan tätort 

   9.2c. Boende utanför tätort 

57 

51 

60 

- - 

56 

62 

49 

Minska 

skillnad 

Skillnad 

ökar över 

tid 

9.3. Företagarnas uppfattning av kommunens service (2018) 71 - - 72 Öka  

9.4. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (2019) 78 78 76 78 Öka - 

9.5. Index över attraktiva arbetsvillkor (2017) 104 - - 98 Öka ➔ 

9.6. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent (2018) 6,3 7,1 4,2 6,6 Minska ➔ 

9.7. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12  

        månaderna (6 eller fler), andel (juli 2019) 
12 14 9 10 Minska  

9.8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr  
        (2018) 

135 - - -33 0  

9.9. Könsfördelning hos kommunanställda (augusti 2019) 
- 73 27 74 50% 

Skillnad 

minskar 

över tid 
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9.1. Källa: Kolada (U00401). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt för deltagande kommuner med över 50 000 invånare. Uppdateras en gång per år (januari). 

9.1a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: Uppsala 2017. Uppdateras en gång per år (januari).  

9.2. Källa: Kolada (U00400). Se 9.1 för detaljer.  

9.2a-c. Källa: SCB:s Medborgarundersökning. Se 9.1a-c för detaljer.  

9.3. Källa: Kolada (U07451). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj). 

9.4. Källa: Kolada (U00200). Nuvärde avser 2017. Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner (utom Linköping och Norrköping som inte lämnat uppgift.). Uppdateras en gång per år. 

9.5. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Nuvärde avser 2017. Maximal nivå är 180. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Uppdateras en gång per år (april). 

9.6. Källa: Kolada (N00090). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (mars). 

9.7. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser juli 2019. Jämförvärde saknas. Uppdateras varje tertial. 

9.8. Källa: Kolada (N00951). Nuvärde avser augusti 2019. Lönegapet avser skillnad i medianmånadslön mellan kvinnor och män. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (maj). 

9.9. Källa: Egen uppföljning (Heroma/Hypergene). Nuvärde avser 2018. 9.9 a-c Nuvärde avser april 2018. Jämförvärde: genomsnitt för andel kvinnor 2015-2017. Uppdateras en gång per år.  

9.10. Källa: Kolada (N00206). Nuvärde avser 2018. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (april). 

 

 

  

   9.9a. Könsfördelning hos samtliga chefer    

   9.9b. Könsfördelning hos chefer som leder chefer 

   9.9c. Könsfördelning hos chefer som leder medarbetare 

- 

- 

- 

71 

64 

72 

29 

36 

28 

73 

65 

73 

Andel 

kvinnor ska 

minst vara i 

nivå med 

köns-

fördelningen 

totalt 

Skillnad 

minskar 

över tid 

9.10. Heltidsanställda månadsavlönade, andel (2018) 90 90 91 83 Öka  
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Nyckeltal 

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge 
möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de indikatorer och 

nyckeltal som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). 

Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal 
används som indikator till ett inriktningsmål eller inte. 

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB 
använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för 

verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här 

används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal: 

• Fysisk planering 

• Miljö- och samhällsskydd 

• Infrastruktur 

• Näringsliv, arbete och integration 

• Utbildning 

• Kultur, fritid, turism 

• Vård och omsorg 

• Särskilda samhällsinsatser 
 

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal 
redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal under rubriken Övergripande. 
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FYSISK PLANERING 

Nyckeltal Källa Indikator 

Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren) SCB Mål 5 

Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren) SCB  

Förändring av antalet bostäder jämfört med föregående år per 1000 invånare (fördelat på 

boendeformer) 

SCB  

Andel hyresrätter i bostadsbeståndet SCB Mål 5 

Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid Egen uppföljning  

Antal kvadratmeter bygglov för verksamheter Egen uppföljning  

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD  

Nyckeltal Källa 
Indikator 

Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kolada (U07402) Mål 3 

Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljökvalitetsnorm (PM2.5, PM10, kvävedioxid) 
Östra Svealands 

luftvårdsförbund 
 

Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekc] (kommungeografiskt) 

Olika källor. 

Kombineras av 

Uppsala kommun. 

Mål 3 

Miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), andel Kolada (U00437)  

Fossilbränslefria fordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), andel    

Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) Egen uppföljning Mål 3 

Solenergi – installerad effekt (MW) 
Vidareutvecklas 

nationellt 
Mål 3 

Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)  Egen uppföljning Mål 3 
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD  

Nyckeltal Källa 
Indikator 

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

Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mätpunkt Flottsund, mikrogram per liter) Egen uppföljning  

Kostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv Kolada (N07006)  

Nettokostnad alkoholtillstånd m.m, kr/inv Kolada (N07028)  

Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv Kolada (U07415)  

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i 

minuter 
Kolada (U07442)  

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv Kolada (N07041)  

  

INFRASTRUKTUR  

Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas uppfattning om kommunikationer Kolada (U45400) Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor 
SCB Medborgar-

undersökning 
 

Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik 
Kollektivtrafik-

barometern 
Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar 
SCB Medborgar-

undersökning 
 

Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt) 
Egen undersökning 

(resvaneundersökning) 
Mål 3 

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar Kolada (U07401) Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om gator och vägar Kolada (U07400)  

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv Kolada (N07024)  

Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel Kolada (N07900)  

Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel Post- och telestyrelsen Mål 3 
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INFRASTRUKTUR  

Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur 
SCB Medborgar-

undersökning 
Mål 3 

Nettokostnad parker, kr/inv Kolada (N07025)  

 

NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION  

Nyckeltal Källa Indikator 

Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) SCB  

Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning), andel, inklusive uppdelning mellan 

inrikes och utrikes födda 
SCB Mål 5 

Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr Kolada (N00951) Mål 9 

Kvinnors andel av mäns medianinkomst Kolada (N00905) Mål 1 

Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel, 

inklusive uppdelning utifrån ålder 
SCB Mål 4 

Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel Kolada (N02906) Mål 5 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel Kolada (N00973) Mål 5 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun, andel  
Kolada (N17434)  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta 

eller studera 

Kolada (U40406, 

U40409)  
 

Arbetslösa, inklusive skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel arbetslösa 

(kvartil 1 och kvartil 3) 

SCB per 

nyckelkodsområde 5 
Mål 5 

Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 

år 
Kolada  

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kolada (N40011)  

Antal nyregistrerade företag  Tillväxtanalys/SCB Mål 2 

Antal företag, skillnad mot föregående år Bolagsverket  
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NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION  

Nyckeltal Källa Indikator 

Företagarnas uppfattning av kommunens service Kolada (U07451) Mål 9 

Nettoinflyttning till landsbygden SCB  

Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden. SCB  

Antal boende per jobb på landsbygden. SCB  

Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattning, m.m. ICCA Statistics Report Mål 2 

Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) Egen uppföljning Mål 8 

Antal ideella-offentliga partnerskap (IOP) Egen uppföljning Mål 8 

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv Kolada (N40009)  

Antal mottagna i flyktingmottagande under året med uppehållstillstånd per 1 000 invånare 
Kolada (N01986, 

N01951) 
 

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar, andel Kolada (N00700)  

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som studerar (CSN-berättigad utbildning), 

andel 
Kolada (N00701)  

Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv Kolada (N18008)  

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv Kolada (N40010)  

 

UTBILDNING  

Nyckeltal Källa Indikator 

Barn per årsarbetare i förskola, lägeskommun Kolada (N11102)   

Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten Egen uppföljning  Mål 6 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kolada (N11008)  

Kostnad för lokaler i kommunal förskola kr/inskrivet barn Egen uppföljning  

Nettokostnadsavvikelse förskola, inkl. öppen förskola, (%) Kolada (N11024)  

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal Kolada (N13014)   
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UTBILDNING  

Nyckeltal Källa Indikator 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)  Kolada (N13020)  

Trivsel i skolan Liv och hälsa – ung Mål 6 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun Kolada (N15033)  

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Kolada (N15559)  

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Kolada (N15535)  

Grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9, lägeskommun, andel Kolada (N15418)   

Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel Egen uppföljning Mål 6 

Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9 (17 ämnen), lägeskommun Kolada (N15504) Mål 6 

Grundskoleelever som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, lägeskommun, andel Kolada (N15424) Mål 6 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev Kolada (N15027)  

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev  Kolada (N15009)  

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)  Kolada (N15001)  

Kostnad grundsärskola, hemkommun, kr/elev Kolada (N18021)  

Gymnasiefrekvens (andel 16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan)  Kolada (N17899)   

Andel gymnasieelever med examen inom tre år Kolada (N17448) Mål 6 

Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel Egen uppföljning Mål 6 

Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun Kolada (N17500)   

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Kolada (N17005)  

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kolada (N17008)  

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)  Kolada (N17001)  

Kostnad gymnasiesärskola, hemkommun, kr/elev Egen uppföljning  

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Kolada (U09810) Mål 6 

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv Kolada (N09023)  

Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 
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UTBILDNING  

Nyckeltal Källa Indikator 

Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 

Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 

Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel  Kolada (N18891)  

Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Kolada (N18001)  

Varav nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv Kolada (N18012)  

Varav nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv Kolada (N18005)  

 

KULTUR, FRITID OCH TURISM  

Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen Kolada (U09408) Mål 2 

Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i 

fritidsverksamheten 
Liv och hälsa – ung  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, andel (%)  Kolada (U09800)   

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv Kolada (N09809)  

Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv Kolada (U09811)  

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv  Kolada (N09018)  

Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09019)  

Varav nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv Kolada (N09020)  

Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Kolada (N09021)  

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Kolada (N09022)  

Varav nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Kolada (N09025)  

Varav nettokostnad bibliotek, kr/inv Kolada (N09026)  

Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala kommun, ökning i 

procent per år 
SCB/Tillväxtverket  
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VÅRD OCH OMSORG  

Nyckeltal Källa Indikator 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Kolada (N31807)  Mål 4 

Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel Kolada (U31804)  

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd, medelvärde 
Kolada (U31402)   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)  Kolada (N31814)   

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen Kolada (U31809)  

Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel hushåll som har ekonomiskt bistånd 

(kvartil 1, median och kvartil 3). (AMN) 

SCB per 

nyckelkodsområde 5 
 

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kolada (N31008)  

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)  Kolada (N30001)  

Orosanmälningar 0-12 år/1000 inv Egen uppföljning  

Orosanmälningar 13-17 år/1000 inv Egen uppföljning  

Orosanmälningar 18-20 år/1000 inv Egen uppföljning  

Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000  Kolada (N33808)   

Vårddygn i familjehem, antal/inv 0-20 år  Kolada (N33801)   

Vårddygn i institutionsvård, antal/invånare 0-20 år  Kolada (N33800)   

Ej återaktualiserade barn 0-12 år/ungdomar 13-20 år/vuxna med missbruksproblem ett år efter 

avslutad utredning eller insats, andel (%)  

Kolada (U33461), 

(U33400), (U35409) 
Mål 7 

Andel brukare som är nöjda med det stöd de får av socialtjänsten Nationell undersökning  

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kolada (N33016)  

Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 år  Kolada (N35804)   

Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv Kolada (N35019)  

Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%)  Kolada (N28890)   
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VÅRD OCH OMSORG  

Nyckeltal Källa Indikator 

Invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende (%)  Kolada (N25892)   

Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%) Kolada (N25891)  

Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) Kolada (N25890)  

Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%) Kolada (N25893)  

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng  KKiK Mål 7 

Antal ej verkställda biståndsbeslut enligt LSS Egen uppföljning  

Nettokostnad personer med funktionsnedsättning, kr/inv 

Kolada ((N20044- 

N20014)+ N28016+ 

N20013)) 

 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Kolada (N28018)  

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  Kolada (N21890)   

Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%) Kolada (N21800)  

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Kolada (N23890)  

Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Kolada (U21468) Mål 7 

Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende  Kolada (U23471) Mål 7 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde  Kolada (U21401) Mål 7 

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt 

boende, antal 
Kolada (N21803)  

Antal valbara utförare i nämndens valfrihetssystem för hemvård  Egen uppföljning  

Antal ej verkställda biståndsbeslut om särskilt boende inom 3 månader  Egen uppföljning  

Genomsnittlig väntetid till särskilt boende 65- år, medelvärde Kolada (U23401) Mål 5 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng KKiK Mål 7 

Personer med beslut om särskilt boende som fått önskemål om visst boende tillgodosett, andel 

(%) 
Egen uppföljning  

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kolada (N21021)  
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VÅRD OCH OMSORG  

Nyckeltal Källa Indikator 

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv Kolada (N20014)  

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Kolada (N20900)  

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år Kolada (N00925)  

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år Kolada (N00923)  

Invånare 16-84 år med normalvikt, andel Folkhälsomyndigheten Mål 7 

Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen 
SCB medborgar-

undersökning  
Mål 7 

Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år, inklusive skillnaden mellan bostadsområden som 

ligger i kvartil 1 och i kvartil 3 

Kolada (N00957), SCB 

per nyckelkodsområde 

5 

Mål 4 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel Kolada (U01405) Mål 4 

Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra (gymnasieskolans åk 2) Liv och hälsa ung Mål 4 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel Kolada (U01406) Mål 4 

Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, andel Folkhälsomyndigheten Mål 4 

Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel Kolada (U01413) Mål 4 

Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel Liv och hälsa ung Mål 4 

Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel Kolada (U01404) Mål 7 

Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol, andel Liv och hälsa ung Mål 7 

Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika, andel Liv och hälsa ung Mål 7 

Gymnasieungdomar som aldrig har rökt, andel Liv och hälsa ung Mål 7 

Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel Folkhälsomyndigheten Mål 8 

 



Sida 193 (208) 

 

SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER 

Nyckeltal Källa Indikator 

Längst väntetid för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor Egen uppföljning  

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE 

Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-

Index) 
Kolada (U00402) Mål 2 

I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna 
Medborgar-

undersökningen 
Mål 2 

Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt Liv och hälsa – ung  Mål 2 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) Kolada (U00401) Mål 9 

Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet Kolada (U00400) Mål 9 

Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1 
Tidningen Fokus under-

sökning BästAttBo 
Mål 2 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv Kolada (N07403)  

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 

000 inv 
Kolada (N07401)  

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv Kolada (N07402)  

Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden Valmyndigheten Mål 8 

Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00200)  

Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00201)  

Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel) 
Kolada 

(N00073)/(N00098) 
 

Könsfördelning hos kommunanställda chefer Egen uppföljning Mål 9 

Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) Kolada (N00215)  

Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00202)  
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

Nyckeltal Källa Indikator 

Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid Egen uppföljning  

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel) Kolada (N00205)  

Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) Kolada (N00216)  

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex Kolada (U00200) Mål 9 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar 

(styrningsindex) 
Kolada (U00203)  

Index över attraktiva arbetsvillkor Nyckeltalsinstitutet Mål 9 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent Kolada (N00090) Mål 9 

Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler) Egen uppföljning Mål 9 

Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel, med särredovisning av förstagångsväljare samt 

skillnaden mellan de distrikt som hade det högsta och lägsta deltagandet 
Kolada (N05401), SKL Mål 8 

Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) Kolada (U00408) Mål 8 

Genomförda medborgardialoger Egen uppföljning  Mål 8 

Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i 

kommunen (gymnasieskolans åk 2) 
Liv och hälsa ung Mål 8 

Andel ungdomar som uppger att de vill vara med och påverka (gymnasieskolans åk 2) Liv och hälsa ung Mål 8 

Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisatoriskt) 
Egen uppföljning 

(Hållbarhetsportalen) 
 

Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt totalt, för lokaler och för bostäder) 
Egen uppföljning 

(Hållbarhetsportalen) 

Mål 3 

(totalt) 

Självfinansieringsgrad (indikerar förmåga att täcka planerade investeringar utan ytterligare 

skuldsättning) 

Kommunens 

ekonomiska 

uppföljning 

 

Låneskuld per invånare 

Kommunens 

ekonomiska 

uppföljning 

Mål 1 

Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita) SCB Mål 1 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

Nyckeltal Källa Indikator 

Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning 

Kommunens 

ekonomiska 

uppföljning 

Mål 1 

Förändring av skatt och kommunalekonomisk utjämning 

Kommunens 

ekonomiska 

uppföljning 

Mål 1 

Förändring av nettokostnad för egentlig verksamhet 

Kommunens 

ekonomiska 

uppföljning 

Mål 1 

Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden  Kolada (N03034) Mål 1 

Soliditet, kommunkoncern  Kolada (N03110)  
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Mål 1 Ingen fattigdom  

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 
 2015 2016 2017 2018 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Totalt 8,5 8,3 9,4  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt 1,4 1,5 1,7  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män 1,4 1,5 1,7  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor 1,5 1,5 1,7  

 

 

 

 

 

 

 
Mål 2 Ingen hunger  

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 2015 2016 2017 2018 

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 11 12 14 11 

Invånare med fetma, andel (%) Män 11 12  11 

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 12 12  11 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 19 18 20 22 
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 2015 2016 2017 2018 

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,5 84,8 85,0 85,2 

Medellivslängd män, år Totalt 81,5 81,6 81,7 81,8 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt   45,7  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män   40,5  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor   48,2  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 2 998 2 966 2 917  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 403 2 334 2 330  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 482 3 483 3 400  

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt 314,6 305,0 280,4 269,1 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män 259,6 249,2 228,6 218,1 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor 368,0 359,2 330,9 318,9 
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Mål 4 God utbildning för alla  

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

 2015 2016 2017 2018 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt 89,2 92,0 87,5 88,7 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 88,1 91,1 86,1 87,9 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor 90,3 93,0 88,9 89,6 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt  87,4  84,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män    86,0 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor    84,3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt 70,9 69,9 72,6 74,6 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män 67,4 65,4 69,6 70,4 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor 74,9 74,8 75,7 79,3 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt 39 35 36 38 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män 34 34 32 38 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor 44 37 41 37 
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Mål 5 Jämställdhet  

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 2015 2016 2017 2018 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt 63 64 67 69 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män 76 76 77 80 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor 59 60 64 64 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt 30,1 30,4 31,9 31,8 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) Totalt 81,5 81,9 82,0  

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt 

anställda, andel (%) Totalt 
98,9 100,4 100,4 100,5 

 

 
Mål 6 Rent vatten och sanitet  

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

 2015 2016 2017 2018 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)     

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 31,8 31,8   

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,2 8,2   

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 

status, andel (%) 
94,7 94,7   
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Mål 7 Hållbar energi för alla  

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

 2015 2016 2017 2018 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund  44,8 29,3  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)  42 44  

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 22 22 22  

 

 

 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 2015 2016 2017 2018 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 475,9 483,1   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Totalt 2,3 2,5 2,8 2,8 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män 2,6 2,8 3,2 3,0 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor 2,0 2,1 2,4 2,5 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt 6,1 6,1   

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män 6,9 6,9   

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor 5,4 5,3   
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Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

 2015 2016 2017 2018 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 81,9 87,1 89,2 89,8 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt  67 68 71 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 89,2 89,2   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 88,6 88,7   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 89,7 89,7   
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Mål 10 Minskad ojämlikhet  

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 2015 2016 2017 2018 

Ginikoeffecient, index Totalt 0,446 0,441 0,442  

Ginikoeffecient, index Män 0,450 0,445 0,445  

Ginikoeffecient, index Kvinnor 0,431 0,427 0,429  

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt 24 23  22 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män 25 24  20 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor 23 23  24 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Totalt 35 34 28 51 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män 43 43 34 61 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 24 20 20 35 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt   74 57 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män   75 75 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor   76  
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Mål 11 Hållbara städer och samhällen  

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

 2015 2016 2017 2018 

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,63 0,64 0,64 0,65 

Demografisk försörjningskvot Män 0,62 0,62 0,63 0,64 

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,64 0,65 0,66 0,66 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 15,2 15,3 15,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 16,0 16,2 16,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 14,5 14,4 14,9  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 7,5 7,4   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 0,86 0,87   

 

 

 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 2015 2016 2017 2018 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 436 430 417  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 

andel (%) 
47 48 47  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 26 34 41 45 
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Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 2015 2016 2017 2018 

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv 3,77 3,67   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 37,2 43,8 53,2 53,7 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 

området, (%) 
22,5 20,5 18,6 17,8 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 556,1 561,5 547,2 543,6 

 

 
Mål 14 Hav och marina resurser  

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner. 

 

 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 

samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

 2015 2016 2017 2018 

Skyddad natur totalt, andel (%) 2,9 3,0 3,1 3,6 
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Mål 16 Fred och inkluderande samhällen  

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

 2015 2016 2017 2018 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) Totalt 57,7 57,7 57,7 51,4 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt  21  26 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män  8  11 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor  33  41 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 869 941 929 922 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Totalt 0,6 3,6 5,2 3,7 

 

 
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap  

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner. 

 

  


