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Definitioner

Kommentarer

Källor

ARBETSMARKNAD
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. www.scb.se/AM0207
Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till
skattemyndigheterna, men också genom information om företagarinkomster.
Arbetstillfällen – dagbefolkningen omfattar personer som arbetar i kommunen och bor i eller
utanför kommunen.
Egna företagare redovisas uppdelade på företagare i eget AB samt övriga egenföretagare.
I sistnämnda grupp ingår företagare med enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag m.fl.
Förvärvsarbetande. Som förvärvsarbetande klassificeras de som har inkomstbringande arbete
under i genomsnitt minst en timme per vecka i november månad. Information om arbetstid saknas i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) därför används en modellbaserad metod,
där Arbetskraftsundersökningen (AKU) från november används som dataunderlag.
Förvärvsarbetande – nattbefolkningen är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i vilken kommun man arbetar.
Näringsgren. Här tillämpas Svensk näringsgrensindelning 2002 (SNI 02). Den är samordnad
med EU:s näringsgrensstandard (NACE rev.2) Den största skillnaden jämfört med SNI 92 är att
Förskolan nu ingår i gruppen Utbildning och forskning istället för i gruppen Vård och omsorg.
I faktabladet redovisas indelningen på grov nivå.
Pendling. Pendlare är personer som har sin arbetsplats i en annan kommun än där de bor. Här
redovisas pendling mellan kommuner i länet samt pendling till/från annat län.
Sektor. Till Näringslivet räknas Aktiebolag (ej offentligt ägda), Övriga företag (ej offentligt
ägda), Statligt ägda företag och organisationer, Kommunalt ägda företag och organisationer,
Övriga organisationer. Till Offentlig sektor räknas Statlig förvaltning, Statliga affärsverk,
Primärkommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner.
Yrke
Källa: Yrkesregistret, SCB. www.scb.se/AM0208
Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).
ARBETSSÖKANDE
Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. www.ams.se
Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av AMS. Uppgifterna hämtas
kontinuerligt från det operativa systemet (AIS) som arbetsförmedlingarna använder i kontakten
med de arbetssökande.
I program med aktivitetsstöd ingår bl.a. följande åtgärder: Arbetsmarknadsutbildning därav
lärlingsplatser, Arbetspraktik därav prova-på-platser och interpraktik, Stöd till start av näringsverksamhet, Ungdomsgaranti, Kommunalt ungdomsprogram, Aktiviteter inom vägledningsoch platsförmedling, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Datortek, Förberedande utbildning, Fördjupad kartläggning och vägledning, Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning,
Friårslediga, Jobb- och utvecklingsgarantin.

Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, platsförmedlingsservice, 96 Arbetslösa, felregistrering av beslut, 97 Arbetslösa, avbrott/återkallande av beslut
samt 98 Arbetslösa, slutförd beslutsperiod.
BEFOLKNING
Källa: Befolkningsstatistik, SCB. www.scb.se/BE0101
Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas
successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor
och medborgarskapsbyten.
Antal födda barn per kvinna respektive man se Summerad fruktsamhet.
Summerad fruktsamhet. Den summerade fruktsamheten anger det antal barn som kvinnor
resp. män skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i
framtiden.
Utrikes födda. Hit räknas personer som är födda utanför riket oavsett om föräldrarna är födda
i eller utanför riket.
BOSTÄDER
Källa: Bostadsbyggandet, SCB. www.scb.se/BO0101 respektive www.scb.se/BO0102
I tabellen redovisas färdigställda lägenheter i nybyggda hus samt ombyggda lägenheter i flerbostadshus. Med ombyggnad avses större åtgärder där antingen lägenhetsfördelningen ändrats
eller minst rörsystem och utrustning i hygienutrymmen bytts ut i berörda hus.
INKOMSTER
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB www.scb.se/HE0108
Uppgifterna hämtas ur de taxeringsuppgifter som Riksskatteverket lämnar till SCB.
Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet.
Medelinkomsten är inkomstsumman för 20–64-åringar dividerad med antal personer i åldern
20–64 år vid årsskiftet. Noll-inkomsttagare är medräknade. Medianinkomsten är den inkomst
som utgör det mittersta värdet när man sorterar alla personers inkomster i storleksordning.
KOMMUNAL EKONOMI
Källa: Offentlig ekonomi, SCB www.scb.se/OE0101
Kommunalskatt
Med skattesats (utdebitering) avses den procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Den totala kommunala skattesatsen består numera, efter kyrkans skiljande från staten, enbart av skattesats till kommun och
till landsting. Skatteunderlag utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Skatteunderlaget redovisas dels som kr per invånare, även kallad skattekraften,
dels som en andel av riksgenomsnittet.
Kostnader i kronor per invånare
Uppgifterna baseras på bokslutsstatistik som SCB årligen samlar in från kommunerna. Kostnader för administration och kommungemensamma nyttigheter har fördelats på de olika verksamhetsområdena. Administration som hör samman med kommunens politiska ledning och styrning
redovisas dock under Politisk verksamhet. Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Se vidare om begrepp
och definitioner i boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?"
REGIONAL INDELNING
Observera att några kommunändringar skett under senare år. Dessa påverkar statistiken i
tabeller med tidsserier. Nykvarn bröts ut ur Södertälje 1 jan 1999. Knivsta bröts ut ur Uppsala 1
jan 2003. Heby flyttade till Uppsala län från Västmanlands län 1 januari 2007.

All redovisning sker enligt den regionala indelning som gäller från 1 januari 2007. Några undantag: I tabeller över flyttningar och pendling avser statistiken händelser med Heby inkluderat
i Västmanlands län.
SOCIAL OMSORG
Barnomsorg
Källa: Skolverket www.skolverket.se
Antal barn i förskola och fritidshem, samt antal barn i familjedaghem, redovisas efter åldersgrupperna 1–5 år samt 6–12 år. Antal barn i förskoleklass redovisas för åldern 6 år och avser
de barn som är inskrivna i förskoleklass. Dessa kan även vara inskrivna i fritidshem eller
familjedaghem.
Ekonomiskt bistånd
Källa: Socialstyrelsen www.sos.se
Här redovisas bidragen efter hushållstyp. I riket är det vanligaste bidragshushållet en ensamstående man utan barn. (Se tabellen). Högsta andelen bidragstagare finns bland ensamstående
kvinnor med barn, där drygt en tredjedel får ekonomiskt bistånd. Den senare uppgiften går inte
att redovisa på kommunnivå.
Förtidspensionärer
Källa: Försäkringskassan www.forsakringskassan.se
Som förtidspensionär räknas personer med deltidspension samt personer med sjukbidrag.
Endast förtidspensionärer bosatta i riket ingår.
Äldreomsorg
Omfattar personer 80 år och äldre.
Källa: Statens institut för kommunikationsanalys www.sika-institute.se
Färdtjänsttillstånd avser ett kommunalt beslut att få resa med färdtjänst (taxi eller specialfordon).
Källa: Socialstyrelsen www.sos.se
Med hemtjänst i ordinärt boende avses stöd, service och omvårdnad i bostaden, resp. sjukvårdande insatser i hemmet som utförs av kommunens vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor eller distriktssköterskor. Vården innebär kontinuerlig behandling och tillsyn, som
bedöms pågå under en längre tid. Särskilda boendeformer är benämningen för service och
omvårdnad och bostäder med särskild service, som kommunerna enligt 20 och 21 §§ socialtjänstlagen är skyldiga att inrätta.
UTBILDNING
Källa: Utbildningsregistret, SCB www.scb.se/UF0506
Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet.
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN.

