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Bilaga 2 Nyckeltal/Informationsindikatorer till Mål och budget
2019-2022.
Dessa är framtagna för att ge en bild av respektive målområde. De ska inte målsättas utan endast
informera. Ibland lyfter de fram saker som kan förbättras i kommunen. De flesta nyckeltal är
jämförbara med länet och riket.
I slutet av detta dokument finns en utförlig källförteckning där alla nyckeltal/informationsindikatorer
definieras och förklaras närmare.

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun
Nyckeltal kopplade till mål 1

Färdigställda bostäder i
flerbostadshus, antal/1000
invånare, genomsnitt tre
senaste åren
Färdigställda bostäder i
småhus, antal/1000
invånare, genomsnitt tre
senaste åren
Befolkningsutveckling
Antal arbetstillfällen per
invånare
Andel arbetslösa i åldern 1664 år
Andel arbetslösa ungdomar i
åldern 18-24 år

Nynäshamns kommun

Snitt länet

Snitt riket

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2,4

1,9

4,1

4,8

2,6

3,1

0,6

1,1

1,8

1,9

1,0

1,1

0,9%
0,27

1,3%
*

1,7%
0,54

1,7%
*

1,5%
0,48

1,3%
*

5,6%

6,1%

6,1%

6,1%

7,6%

7,5%

10,1%

9,8%

7,2%

6,6%

11,7%

10,4%

* Statistik tillgänglig i december 2018

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun
Nyckeltal kopplade till mål 2

Antal arbetstillfällen i
näringslivssektorn per
invånare
Antal nystartade företag per
1000 invånare
Svenskt näringslivs ranking
Andel företagsamma
individer av befolkningen,
16-74 år
Andel företagsamma kvinnor
av befolkningen, 16-74 år

Nynäshamns kommun

Snitt länet

Snitt riket

2016

2017

2016

2017

2016

2017

0,18

*

0,42

*

0,33

*

6,7

6,0

10,9

10,7

6,6

6,7

233

222

79

83

145

145

12,9%

12,7%

15,2%

15,2%

12,3%

12,3%

8,6%

8,5%

10,6%

10,6%

7,7%

7,7%
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Andel företagsamma unga av
befolkningen, 16-34 år
Nyföretagsamhet - antal
nyföretagsamma individer
16-74 år per 1000 invånare
Nyföretagsamhet - antal
nyföretagsamma kvinnor 1674 år per 1000 invånare
Nyföretagsamhet - antal
nyföretagsamma unga 16-34
år per 1000 invånare

5,9%

5,4%

7,5%

7,3%

5,5%

5,5%

17,4

14,6

15,0

14,3

11,0

10,6

14,8

10,5

12,0

11,2

8,4

7,9

20,8

13,6

16,6

15,3

12,4

11,8

* Statistik tillgänglig i december 2018

Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god
service och ett gott bemötande
Nyckeltal kopplade till mål 3

Nynäshamns kommun
2016

Årets resultat kommun,
kr/inv.
Nettokostnadsavvikelse Fritidshem inkl. öppen
fritidsverksamhet, (%)
Nettokostnadsavvikelse Förskola inklusive öppen
förskola, (%)
Nettokostnadsavvikelse Grundskola inkl.
förskoleklass, (%)
Nettokostnadsavvikelse Gymnasieskola, (%)
Nettokostnadsavvikelse Individ- och familjeomsorg,
(%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg, (%)

2017

Snitt länet
2016

Snitt riket

2017

2016

2017

845

457

2 179

1 481

2 152

2 346

-5,4

-0,3

-6,8

-8,8

2,0

2,2

-1,2

1,3

-7,1

-7,1

0,5

2,5

-4,7

-3,8

-5,8

-5,3

2,1

2,9

0,4

-0,6

-6,7

-6,8

2,0

3,4

-15,7

-15,4

-9,6

-9,3

7,7

8,7

2,3

4,3

6,1

5,6

-1,3

-1,2

-20,2

-22,0

-4,7

-6,3

1,8

2,4

Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nyckeltal kopplade till mål 4

Nynäshamns kommun
2016

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda mer än 59 dagar,
som andel av totala
sjukfrånvaron
Hållbart medarbetarengagemang
- Motivation
Hållbart medarbetarengagemang
– Ledarskap

Snitt länet

Snitt riket

2017

2016

2017

2016

2017

57,6%

53,6%

46,6%

45,4%

48,5%

45,4%

80

80
(2018)

80*

78*
(2018)

80*

80*
(2018)

80

80
(2018)

78*

79*
(2018)

78*

78*
(2018)
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Hållbart medarbetarengagemang
– Styrning

80

79
(2018)

79*

79*
(2018)

78*

79*
(2018)

* Snittet baseras på de kommuner som har resultat registrerat i Kolada.

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka
Nyckeltal kopplade till mål 5

Nynäshamns kommun
2016

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal per
invånare 7-20 år - flickor
Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal per
invånare 7-20 år - pojkar
Nöjd Region-Index Helheten
Nöjd Region-Index Rekommendation
Nöjd Region-Index Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index Utbildningsmöjligheter
Nöjd Region-Index Bostäder
Nöjd Region-Index Kommunikationer
Nöjd Region-Index –
Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter
Nöjd Region-Index Trygghet

2017

Snitt länet
2016

Snitt riket

2017

2016

2017

23

**

30*

**

28*

**

26

**

41*

**

40*

**

55

53

64*

62*

60*

60*

57

55

71*

66*

64*

64*

38

39

57*

59*

53*

57*

40

42

61*

63*

60*

61*

51

49

54*

53*

52*

52*

51

55

64*

65*

60*

61*

53

54

63*

62*

64*

62*

56

55

62*

61*

61*

61*

59

53

60*

55*

56*

57*

* Snittet baseras på de kommuner som har resultat registrerat i Kolada.
** Statistik ej tillgänglig ännu.

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser
Nyckeltal kopplade till mål 6

Nynäshamns kommun
2016

2017

Snitt länet
2016

Snitt riket

2017

2016

2017

Andel elever i gymnasiet åk 2
som röker ibland eller
dagligen, hemkommun flickor
Andel elever i gymnasiet åk 2
som röker ibland eller
dagligen, hemkommun pojkar
Nöjd-Inflytande-Index (NII)

35%

22%
(2018)

26%

25%
(2018)

-

-

34%

19%
(2018)

22%

17%
(2018)

-

-

33

30

42*

40*

40*

40*

Valdeltagande i riksdagsvalet

85,1%
(2014)
32,6

86,5%
(2018)
30,8

85,5%
(2014)
21,9

86,6
(2018)
20,4

85,8%
(2014)
27,8

87,2%
(2018)
26,2

Ohälsotal

* Snittet baseras här på de kommuner som har resultat registrerat i Kolada.
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Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek
och lärande
Nyckeltal kopplade till mål 7

Nynäshamns kommun
2016

Personaltäthet i förskolan,
antal barn per årsarbetare
med förskoleexamen,
lägeskommun
Andel elever i åk 9 behöriga
till ett yrkesprogram i
gymnasieskolan,
hemkommun
Andel elever i åk 9 behöriga
till ett högskoleförberedande
program i gymnasieskolan,
hemkommun

2017

Snitt länet
2016

Snitt riket

2017

2016

2017

17,2

15,7

19,6

18,5

13,1

12,7

84,7%
(2017)

85,3%
(2018)

90,2%
(2017)

90,5%
(2018)

82,5%
(2017)

85,4%
(2018)

81,4%
(2017)

80,2%
(2018)

87,8%
(2017)

88,4%
(2018)

80,1%
(2017)

82,9%
(2018)

Mål 8. Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt
ett hållbart och klimatneutralt samhälle
Nyckeltal kopplade till mål 8

Nynäshamns kommun
2016

Slutanvändning av energi
inom hushåll inom den
geografiska kommunen,
MWh/invånare
Andel hushållsavfall insamlat
för materialåtervinning,
inklusive biologisk
återvinning
Andel miljöbilar av
personbilar och lätta
lastbilar registrerade på
kommunen och dess
majoritetsägda bolag enligt
Miljöfordon Syd
Andel el- och laddhybridbilar
av totalt antal bilar i trafik i
hela kommunen
Andel nyregistrerade el- och
laddhybridbilar av totalt
antal nyregistrerade bilar i
hela kommunen
Andel hushåll som
källsorterar matavfall
Avstånd till skyddad natur,
meter i genomsnitt per
invånare
Andel skyddad natur av
kommunens totala areal

2017

Snitt länet

Snitt riket

2016

2017

2016

2017

7
(2015)

**

6*
(2015)

6*
(2016)

9*
(2015)

8*
(2016)

34%

***

35%

***

39%*

***

31,1%

25,1%

46%

42,2%

45,6%

44,4%

0,27%

1,66%

1,44%

3,16%

0,55%

1,7%

1,79%

5,3%

5,78%

4,9%

3,42%

5,85%

25%
(2015)
3000

3000

46%
(2015)
1900

1900

2800

2800

7,0%

7,0%

8,3%

8,4%

10,4%

10,6%

-
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Andel ekologiskt odlad
åkermark

10%

11%

14%

14%

17%

* Snittet baseras på de kommuner som har resultat registrerat i Kolada.

** sekretessbelagda uppgifter
*** statistik ej tillgänglig ännu

Källförteckning och definition av nyckeltal
Mål 1. Nynäshamn växer som kommun
Mål 1 - Nyckeltal
Färdigställda bostäder i
flerfamiljshus, antal/1000
invånare. Genomsnitt tre
senaste åren

Definition: Flerbostadshus avser bostadsbyggnader
innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Alla kommuner lämnar månatligen uppgifter om beviljade
bygglov. Insamlingsrutinerna utgår från PBL. Uppgift om
färdigställande ska primärt baseras på det slutbesked som
byggherren ska få från byggnadsnämnden för bygglovsärendet.
Dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB.
Eftersom det finns en eftersläpning när det gäller slutbesked
beräknas ett genomsnitt för de senaste tre åren.
Jämförelsevärdet för Stockholms län avser ”ovägt medel” (visar
en genomsnittlig kommun i länet).

Färdigställda bostäder i
småhus, antal/1000 invånare.
Genomsnitt tre senaste åren

Källa: SCB, finns i Kolada (ID-nummer i Kolada N07906).
Värdet för år 1 tillgängligt april/maj år 2.
Definition: Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus
samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Alla
kommuner lämnar månatligen uppgifter om beviljade bygglov.
Insamlingsrutinerna utgår från PBL. Uppgift om färdigställande
ska primärt baseras på det slutbesked som byggherren ska få
från byggnadsnämnden för bygglovsärendet. Dividerat med
antal invånare 31/12. Källa: SCB.
Eftersom det finns en eftersläpning när det gäller slutbesked
beräknas ett genomsnitt för de tre senaste åren.
Jämförelsevärdet för Stockholms län avser ”ovägt medel” (visar
en genomsnittlig kommun i länet).

Befolkningsutveckling

Antal arbetstillfällen i
kommunen, per invånare

Källa: SCB, finns i Kolada (ID-nummer i Kolada N07905).
Värdet för år 1 tillgängligt april/maj år 2.
Definition: Folkförändring under året dividerat med
folkmängden vid årets början (dvs. antalet per 31 dec året
innan).
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
Definition: Dagbefolkningen (arbetar i kommunen, bor i
kommunen eller utanför) dividerat i antal invånare.
Varför: Om utbudet av arbetstillfällen är stort ökar
sannolikheten att människor flyttar till kommunen eller väljer
att bo kvar.
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Värdet för
år 1 finns tillgängligt i december år 2. www.scb.se sökväg: hitta

18%
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Andel arbetslösa i åldern 1664 år

statistik/arbetsmarknad/sysselsättning/rams. Se tabell ”Antal
förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun,
år 1” Summera och dividera med antal invånare från SCBs
befolkningsstatistik, år 1. Alternativt hitta uppgifterna från SCB
i Kolada; dagbefolkning (ID-nummer i Kolada N00981)
respektive antal invånare (ID-nummer i Kolada N01951).
Definition: Avser öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd, andelar av den registerbaserade arbetskraften.
Årsvärden.
Analys: Kan brytas ner i öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, samt kön. Redovisas även
månadsvis, där kan man även se andel utlandsfödda.

Andel arbetslösa ungdomar i
åldern 18-24 år

Källa: Arbetsförmedlingen. Värdet för år 1 finns tillgängligt i
januari år 2. www.ams.se. Sökväg tidigare statistik, välj
inskrivna arbetslösa, andel av den registrerade arbetskraften.
Definition: Avser öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd, andelar av den registerbaserade arbetskraften.
Årsvärden.
Analys: Kan brytas ner i öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, samt kön. Redovisas även
månadsvis, där kan man även se andel utlandsfödda.
Källa: Arbetsförmedlingen. Värdet för år 1 finns tillgängligt i
januari år 2. www.ams.se. Sökväg: tidigare statistik, välj
inskrivna arbetslösa, andel av den registrerade arbetskraften.

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun
Mål 2 - Nyckeltal
Antal arbetstillfällen i
näringslivssektorn per
invånare

Definition: Dagbefolkningen (arbetar i kommunen, bor i
kommunen eller utanför) som arbetar i näringslivssektorn
dividerat med antal invånare.
Varför: Antalet arbetstillfällen i näringslivssektorn kan ge en
bild av hur näringslivet i kommunen utvecklas.

Antal nystartade företag per
1000 invånare

Svenskt näringslivs ranking

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Värdet för
år 1 finns tillgängligt i december år 2. Sökväg: scb.se/Hitta
statistik/Arbetsmarknad/Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider/Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(Rams)/Välj tabell: ”Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning)
efter sektor och kommun”. Se kolumn för näringsliv.
Källa: Nyföretagarbarometern, ett samarbete mellan
Nyföretagarcentrum och Bolagsverket. På hemsidan
presenteras regelbundet ny statistik över nyföretagandet i
Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges
kommuner och län.
Definition: Svenskt näringsliv mäter årligen företagsklimatet i
Sveriges kommuner. Mätningen resulterar i en
kommunranking, baserat på totalt 18 faktorer som viktas olika
tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens
sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen.
Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. I rankingen vägs
också strukturella förutsättningar för företagande i respektive
kommun in.
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Värdet för år 1 blir tillgängligt kring september år 1.

Andel företagsamma
individer av befolkningen, 1674 år

Källa: Svenskt näringsliv. www.foretagsklimat.se, och välj
”ladda ner” för att få enkätsvaren per fråga i procent.
Definition: Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet
företagsamma människor (och nyföretagsamma), både för
Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam
människa definieras som en person som antingen har en Fskattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är
VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
En person räknas enbart en gång, oavsett om personen
ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler
registrerade företag än det finns företagsamma människor.
Analys: Företagsamma personer och nyföretagsamma personer
kan visas i delmålgrupperna kvinnor samt unga 16-34 år.

Nyföretagsamhet - antal
nyföretagsamma individer
16-74 år per 1000 invånare

Källa: Svenskt näringsliv. Gå till webbplatsen:
www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat. Välj
”Mätning av företagsamheten i Sverige”. Sök tex
”Företagsamheten 2017 Stockholms län” (den avser 2016). De
data som används inhämtas under januari år 2, blir tillgänglig
kring mars år 2, och avser företagsamheten för år 1.
Definition: Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet
företagsamma människor (och nyföretagsamma), både för
Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam
människa definieras som en person som antingen har en Fskattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är
VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
En person räknas enbart en gång, oavsett om personen
ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler
registrerade företag än det finns företagsamma människor.
Analys: Företagsamma personer och nyföretagsamma personer
kan visas i delmålgrupperna kvinnor samt unga 16-34 år.
Källa: Svenskt näringsliv. Gå till webbplatsen:
www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat. Välj
”Mätning av företagsamheten i Sverige”. Sök tex
”Företagsamheten 2017 Stockholms län” (den avser 2016). De
data som används inhämtas under januari år 2, blir tillgänglig
kring mars år 2, och avser företagsamheten för år 1.

Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god
service och ett gott bemötande
Mål 3 - Nyckeltal
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
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balansräkningen) ökat jämfört med
föregående år.

Nettokostnadsavvikelse
Mäts inom olika områden

Källa: SCB. Värdet finns i Kolada (indikator-nr i
Kolada N03007)
Definition: Positiva värden indikerar högre
kostnadsläge än statistiskt förväntat och
negativa värden ett lägre kostnadsläge än
förväntat.
Avvikelse i procent mellan kommunens
nettokostnad och referenskostnad.
Referenskostnaden bygger på förväntad
kostnad utifrån bland annat invånarnas
sammansättning och andra strukturella
variabler.
Jämförelsevärdet för riket visar
nettokostnadsavvikelsen för kommuner i
Sverige, ovägt medelvärde.
Källa: SKL. Uppgifterna finns på
www.kolada.se. Skriv
”nettokostnadsavvikelse” i sökfältet för
nyckeltal, så visas nettokostnadsavvikelsen för
olika verksamheter.

Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare
Mål 4 - Nyckeltal
Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59
dagar, som andel av totala sjukfrånvaron

Hållbart medarbetarengagemang
- Motivation

Definition: Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som
andel av total sjukfrånvaro, (%), ackumulerad
under året. Avser den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen.
Källa: Kommunens novemberstatistik som
skickas till SKL och som redovisas i Kolada.
Novemberstatistiken används för att kunna
jämföra med andra kommuner (indikator-nr i
Kolada N00091).
Hållbart medarbetarengagemang mäter såväl
nivån på medarbetarnas engagemang som
chefernas och organisationens förmåga att ta
tillvara på och skapa engagemang. Hållbart
medarbetarengagemang är indelat i tre
delindex: Motivation, Ledarskap och Styrning.
Delindex Motivation består av de tre frågorna
”Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt
och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser
fram emot att gå till arbetet.”
Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är
stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer
mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till
ett index med skala 0-100. Resultatet för
Motivationsindex är ett medelvärde av
indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde
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indikerar en hög nivå på medarbetarnas
motivation.

Hållbart medarbetarengagemang
– Ledarskap

Källa: Kommunens årliga
medarbetarundersökning. Hållbart
medarbetarengagemang och de totalt nio
delfrågorna är framtagna av SKL. (Indikator-nr
i Kolada U00201).
Hållbart medarbetarengagemang mäter såväl
nivån på medarbetarnas engagemang som
chefernas och organisationens förmåga att ta
tillvara på och skapa engagemang. Hållbart
medarbetarengagemang är indelat i tre
delindex: Motivation, Ledarskap och Styrning.
Delindex Ledarskap består av de tre frågorna
”Min närmaste chef visar uppskattning för
mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar
förtroende för mig som medarbetare, Min
närmaste chef ger mig förutsättningar att ta
ansvar i mitt arbete.”
Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är
stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer
mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till
ett index med skala 0-100. Resultatet för
Ledarskapsindex är ett medelvärde av
indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde
indikerar en hög nivå på organisationens
ledarskap.

Hållbart medarbetarengagemang
– Styrning

Källa: Kommunens årliga
medarbetarundersökning. Hållbart
medarbetarengagemang och de totalt nio
delfrågorna är framtagna av SKL. (Indikator-nr
i Kolada U00202).
Hållbart medarbetarengagemang mäter såväl
nivån på medarbetarnas engagemang som
chefernas och organisationens förmåga att ta
tillvara på och skapa engagemang. Hållbart
medarbetarengagemang är indelat i tre
delindex: Motivation, Ledarskap och Styrning.
Delindex Styrning består av de tre frågorna
”Jag är insatt i min arbetsplats mål, Min
arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett
bra sätt, Jag vet vad som förväntas av mig i
mitt arbete.”
Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är
stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer
mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till
ett index med skala 0-100. Resultatet för
Styrningsindex är ett medelvärde av
indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde
indikerar en hög nivå på organisationens
styrning.
Källa: Kommunens årliga
medarbetarundersökning. Hållbart
medarbetarengagemang och de totalt nio
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delfrågorna är framtagna av SKL. (Indikator-nr
i Kolada U00203).

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka
Mål 5 - Nyckeltal
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per
invånare 7-20 år

Definition: Antal deltagartillfällen i åldern 7-20
år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar
under året, dividerat med antal invånare 7-20
år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av
antalet närvarande deltagare i av RF godkända
sammankomster för vilken föreningen sökt
LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOKstödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor
7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare
som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat
i denna sammanräkning. En sammankomst är
en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot
föreningens idrottsliga verksamhet.
Analys: Kan delas upp i kön och mindre
åldersgrupper (7-12, 13-16, 17-20, 21-25).
Kan jämföras med andra kommuner, länet och
riket.

Nöjd Region-Index

Källa: Riksidrottsförbundet. Finns i Kolada,
även åldersindelningarna. Värdet för år 1 finns
tillgängligt v. 39 år 2. (Indikator-nr i Kolada
U09800).
Definition: Index skala 1-100. Baseras på
nöjdhetsfrågor inom respektive område.
Nöjdhetsfrågorna besvaras på en skala 1-10
där 1=inte alls nöjd och 10=mycket nöjd.
Medborgarundersökningen är en
attitydmätning. Till skillnad från en
brukarundersökning behöver de som svarar ej
ha egen erfarenhet av de områden som
bedöms.
Källa: Medborgarundersökningen, genomförs
av SCB. Värdet för år 1 tillgängligt i december
år 1. Undersökningen genomförs på hösten.
Finns i Kolada.

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser
Mål 6 - Nyckeltal
Andel elever i gymnasiet åk 2 som röker ibland
eller dagligen, hemkommun

Hemkommun avser elever som bor i kommunen,
oavsett i vilken kommun de går skola. På KF-nivå
redovisas hemkommun, på förvaltningsnivå och
lägre redovisas skolkommun/lägeskommun.
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På KF-nivå redovisas hemkommun, på
förvaltningsnivå och lägre redovisas
skolkommun/lägeskommun.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Källa: Stockholmsenkäten, Stockholms läns
landsting. Genomförs vartannat år i klassrummen,
åk 9 och år 2 på gymnasiet. Värdet för år 1
tillgängligt sommaren/hösten år 1.
Definition: Index skala 1-100. Baseras på frågor
om inflytande (förtroende, påverkan, information
och kontakt).
Medborgarundersökningen är en attitydmätning.
De som svarar behöver ej ha erfarenhet av de
områden som bedöms.

Valdeltagande i riksdagsvalet
Ohälsotal

Källa: Medborgarundersökningen, genomförs av
SCB. Värdet för år 1 tillgängligt i december år 1.
Undersökningen genomförs på hösten. Finns i
Kolada. (Indikator-nr i Kolada U00402).
Källa: Valmyndigheten. www.val.se
Definition: Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på
frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen
under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar
med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning samt sjukersättning/
aktivitetsersättning (före år 2003
förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen
relaterat till antal registrerade försäkrade
(befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till
nettodagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en
dag.
Analys: Går att dela upp i kön och ålder.
Källa: Försäkringskassan. Finns även i Kolada.
(Indikator-nr i Kolada N00957). Värdet för år 1
finns tillgängligt kring v. 14 år 2.

Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek
och lärande
Mål 7 - Nyckeltal
Personaltäthet i förskolan, antal barn per
årsarbetare med förskoleexamen,
lägeskommun

Definition: Antal inskrivna barn dividerat med
antal årsarbetare med förskollärarexamen.
Analys: I Skolverkets databas finns uppgifter
om regiform, andel högskoleutbildade mm.

Andel elever i åk 9 behöriga till ett
yrkesprogram i gymnasieskolan, hemkommun

Källa: Skolverket, databas ”Jämförelsetal”
Definition: 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
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matematik och i minst fem andra ämnen från
grundskolan. Elever med okänd bakgrund
ingår inte. Uppgiften avser läsår.
Att vara behörig till ett yrkesprogram i
gymnasieskolan är den lägsta formen av
behörighet till gymnasieskolan. Förutom
behörighet till yrkesprogram kan man ha
behörighet till högskoleförberedande
program.
På KF-nivå redovisas hemkommun, på
förvaltningsnivå och lägre redovisas
skolkommun/lägeskommun.

Andel elever i åk 9 behöriga till ett
högskoleförberedande program i
gymnasieskolan, hemkommun

Källa: SCB och Skolverket, på KF-nivå finns
uppgiften i Kolada (indikator-nr i Kolada:
N15428) och avser hemkommun. På
förvaltningsnivå och längre ner redovisas
skolkommun/lägeskommun, endast
kommunala skolor. Där finns uppgifterna i
Skolverkets databas SIRIS. Uppdelning går att
göra på kön, skola, samt behörighet utifrån
vilket program eleven läser på.
Definition: Antal elever i årskurs 9 som är
behöriga till ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogrammen dividerat
med antal elever som fått eller skulle ha fått
betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs
9. Elever med okänd bakgrund ingår inte.
Uppgiften avser läsår.
Ett högskoleförberedande program är
uppdelat i ”ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogram”, ”estetiska
program” samt ”naturvetenskapligt och
tekniskt program”. Indikatorn visar
behörigheten på det/de program som har lägst
behörighetsnivå av de högskoleförberedande
programmen.
På KF-nivå mäts hemkommun och på
förvaltningsnivå och lägre mäts
skolkommun/lägeskommun.
Källa: SCB och Skolverket, uppgifterna finns i
Kolada. Uppgiften avseende hemkommun
(indikator-nr i Kolada N15426). Uppgiften
avseende lägeskommun/skolkommun
(indikator-nr i Kolada N15422). Vidare finns
uppgifterna om lägeskommun/skolkommun i
Skolverkets databas Siris, där går även analys
utifrån kön och skola att göra.

Mål 8. . Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt
ett hållbart och klimatneutralt samhälle
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Mål 8 - Nyckeltal
Slutanvändning av energi inom hushåll inom
den geografiska kommunen, MWh/invånare

Andel hushållsavfall insamlat för
materialåtervinning, inklusive biologisk
återvinning

Andel miljöbilar av personbilar och lätta
lastbilar registrerade på kommunen och dess
majoritetsägda bolag enligt Miljöfordon Syd

Andel el- och laddhybridbilar av totalt antal
bilar i trafik i hela kommunen

Andel nyregistrerade el- och laddhybridbilar
av totalt antal nyregistrerade bilar i hela
kommunen

Definition: Slutanvändning av energi mätt i
megawattimmar (MWh) dividerat med antalet
invånare i kommunen. Avser slutanvändning
som konsumerats av hushåll (småhus,
flerbostadshus, fritidshus) oavsett bränsletyp,
inom den geografiska kommunens gränser.
Källa: Energimyndigheten och SCB. Värdet
finns i Kolada (indikator-nr i Kolada N45920)
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.
Källa: Avfall Sverige. Årlig rapport
”Hushållsavfall i siffror”. Uppgiften finns även i
Kolada (indikator-nr i Kolada U07414).
Definition: Andel personbilar och lätta
lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt
förordning. För fordon registrerade före 1 jan
2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS
2004:1364). För fordon registrerade från 1
januari 2013 används ny miljöbilsdefinition
(Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser
bilar som enligt vägtrafikregistret är
registrerade på kommunen och dess
majoritetsägda bolag. Miljöfordon Syd har gett
möjlighet till kommuner och landsting att
komplettera med fordon i operationell leasing
samt justera för andra avvikelser. Se fotnot i
Kolada för att se om uppgiften är preliminär
eller slutgiltig.
Källa: Miljöfordon Syd (MFS). Finns i Kolada
(ID-nummer i Kolada U00437). Kommunen
registrerar värdet själv i Kolada i projektet
”kommunens kvalitet i korthet, KKiK”.
Källa: Trafikanalys (Sos), rapport ”Fordon i län
och kommuner”. Välj flik ”Personbilar i trafik
efter kommun och drivmedel vid slutet av år
xxxx”. Värdet för år 1 blir tillgängligt i februari
år 2.
Källa: Trafikanalys (Sos), rapport ”Fordon i län
och kommuner”. Välj flik ”Nyregistrerade
personbilar efter kommun och drivmedel
under år xxxx”. Värdet för år 1 blir tillgängligt i
februari år 2.
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Andel hushåll som källsorterar matavfall
Avstånd till skyddad natur, meter i genomsnitt
per invånare

Källa: Avfall Sverige. Årlig rapport
”Hushållsavfall i siffror”.
Definition: Skyddad natur avser nationalpark,
naturreservat och naturvårdsområde.
Avståndet mäts från invånarens
folkbokföringsadress. Medelavstånd redovisas
som meter i jämna 100-tal.
Framtaget av SCB genom koordinatorer.
Källa: SCB. Sökväg: SCB/hitta
statistik/miljö/skyddad natur/befolkning och
tillgänglighet/folkmängd inom zon runt
skyddad natur och medelavstånd till skyddad
natur.

Andel skyddad natur av kommunens totala
areal

Andel ekologiskt odlad åkermark

Årligt värde, värdet för år 1 finns tillgängligt
kring maj/juni år 2.
Definition: Av kommunens totala areal. Avser
nationalparker, naturreservat,
naturvårdsområden och
biotopskyddsområden.
Källa: SCB. Sökväg: SCB/hitta
statistik/miljö/markanvändning/skyddad
natur. Se tabellen ”skyddad natur per
kommun” under rubriken ”Tabeller och
diagram”.
Ekologiskt odlad åkermark i kommunen 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 i kommunen, andel
(%).
Källa: Jordbruksverket. Finns i Kolada
(Indikator-nr i Kolada N00403)

