Ekonomisk hållbarhet

1. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare

U

Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Källa: Bolagsverket och SCB. Kolada N00941

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till andra
kommuner:

2012
83 av 290

2013
51 av 290

2014
27 av 290

Faluns mål är att varje år öka nettosiffran för antal företag och jobb. Detta diagram visar konjunktursvängningars påverkan på antalet nystartade bolag. Trenden från 2012 och fram till idag är
uppåtgående.
Falun håller en hög nivå jämförbart med andra kommuner och riket vilket till viss del kan bero på att
Lagerbolaget AB Grundstenen har sin hemvist här och som bildar nya bolag och säljer dem till
företagare här och i andra delar av landet. Både uppgångar och nedgångar förstärks därmed.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

2. Demografisk försörjningskvot, kommun

U

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och
äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Källa: SCB. Kolada N00927

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
46 av 290

2013
44 av 290

2014
54 av 290

Falun har relativt bra förutsättningar att bära det samlade ekonomiska ansvaret för personer 0-19
och äldre än 65 år. Diagrammet visar att en falubo (20-64 år) år 2014 ska försörja ytterligare 0.78
person (0-19, >65år).
I jämförelse med liknande kommuner har Falun en större andel i åldersgruppen 20-64 år, (se
nyckeltal 23 sid 29).
Förutsatt att alla faktorer är jämförbara med de andra kommunerna avseende arbetsmarknad,
arbetslöshet, utbildningsnivå och lön etc. har en arbetande falubo en lägre försörjningskvot.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

3. Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med
förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst
av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Kolada N00914

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
123 av 290

2013
115 av 290

Antalet förvärvsarbetande ökar årligen från 2009.
Från 2012 är trenden mer positiv för Falun och Dalarna än i jämförbara kommuner och riket.
Det kan troligen härledas till att Dalarna har landets äldsta befolkning och är först i landet att påbörja
det omfattande generationsskiftet.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

4. Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

U

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

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
39 av 290

2013
40 av 290

2014
40 av 290

Falun har en hög andel invånare med eftergymnasial utbildning viket ökar möjligheterna för
befolkningen att ta förvärvsarbete eller ha egen förvärvsinkomst. På så vis påverkar denna indikator
arbetsmarknaden och den värdeskapande tillväxten i Falun.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

5. Utrikes födda vuxna invånare, andel (%)

U

Andel av kommunens invånare i åldern 20-64 år den 31/12 som är födda i annat land än Sverige.
Källa: SCB. Kolada N01950

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
197 av 290

2013
199 av 290

2014
212 av 290

Falun har under 2014 tecknat nya avtal med Migrationsverket. Antalet flyktingar totalt har utökats
från 120 till 152, och antalet platser för ensamkommande barn (vanligen i åldrarna 12 – 17 år) ska
enligt avtal uppgå till 40, varav 27 asylsökande.
Ett nytt boende för ensamkommande barn öppnade 2014, ytterligare ett tredje boende öppnas i
september 2015, båda med 8 platser vardera. Under 2014 omfattade antalet flyktingar 76 vuxna och
94 barn, varav 6 ensamkommande som fick uppehållstillstånd och därmed kunde stanna. Därutöver
finns ett tiotal unga, vilka andra kommuners socialtjänster placerat i familjehem i Falun.
I statistiken för utrikes födda finns också personer, som kommunens flyktingmottagande inte har
kontakt med. Det handlar om arbetskraftsinvandrare, ”kärleksinvandrare”, d.v.s. utrikes födda
partners till falubor. Eftersom Falun har högskola omfattar statistiken sannolikt även utländska
studenter, som studerar på Högskolan i längre eller kortare perioder.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Laila Edholm, tel: 023-86026, epost: laila.edholm@falun.se

6. Utrikes födda invånare 0-19 år, andel (%)

N

Andel av kommunens invånare i åldern 0-19 år som är födda i annat land än Sverige. Beräknas som antal invånare 0-19
år som är födda i annat land än Sverige dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser
31/12. Källa: SCB. Kolada: N02900

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
108 av 290

2013
88 av 290

2014
84 av 290

Diagrammet visar att andelen utrikes födda barn ökar i samma takt som liknande kommuner, möjligen
något fler under 2014. Under 2014 översteg antalet flyktingbarn antalet vuxna flyktingar, dvs. 94 barn upp
till 18 år av totalt 170 flyktingar. I detta antal ingår även ensamkommande flyktingbarn.
Barn som inte har svenska som modersmål går först till Centrum för flerspråkighet om de är mellan 6 och
15 år, dvs. i grundskoleålder, där de stannar sex månader innan de slussas ut till olika skolor. Barn från 16
år och uppåt går till IM-programmet på Lugnetgymnasiet.
Antalet platser för ensamkommande barn, vilka vanligen är mellan 12 och 17 år när de anländer, kommer
successivt att utökas till 40 enligt avtal med Migrationsverket. Fr.o.m. september 2015 finns totalt 29
platser fördelat på tre boenden. Barn som är yngre än 15 år placeras vanligen i familjehem.
En utvärdering gjord över ensamkommande flyktingbarn, som Falun tagit emot under åren 2007 t o m
2014 och som lämnat det gemensamma boendet, visar att vi tog emot 86 flyktingbarn under perioden. 17
av dessa lämnade Falun tidigt efter ankomsten och flyttade till andra orter i Sverige av olika skäl eller
utvisades. Av dem som kommit sedan 2004 finns nu 30 kvar i Falun, samtliga i arbete eller på
gymnasieprogram. Andra gör som svenskfödda ungdomar, d.v.s. flyttar till större städer för vidare studier
eller för att de får jobb.
Falun är tillsammans med Tyresö och Vansbro de enda kommuner i Sverige, som har boenden för
ensamkommande med både flickor och pojkar. Arbetssättet främjar jämställdhetstänket i den här
gruppen.
Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Laila Edholm, tel: 023-86026, epost: laila.edholm@falun.se

7. Skattesats, totalt kommun (%)

U

Skattesats, totalt. Källa: SCB. Kolada N00900

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
222 av 290

2013
256 av 290

2014
242 av 290

Skattesatsen i Falun ligger högt i likhet med andra kommuner i Dalarna.
Kommunalskatt: 22,31 %
Landstingsskatt: 11,16 %
Begravningsavgift: 0,29 %
En hög skattesats påverkar indirekt andra indikatorer såsom Svenskt Näringslivs mätning av det
lokala företagsklimatet där skattesatsen är en parameter.
Landstinget höjde landstingsskatten mellan 2012-2013 med 50 öre.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

8. Företagsklimat/Serviceundersökning (Nöjd kund-index) - Totalt, NKI

Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen
Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100)\n. Källa: SKL. Kolada U07451

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2011
181 av 290

2013
194 av 290

Denna mätning kallad Insikt görs genom enkätundersökning hos företag som haft ärenden som
beslutats av kommunen under verksamhetsåret.
Mätningarna 2011 och 2013 uppvisade liknande värden på översiktlig nivå. På underliggande nivåer
kan de verksamhetsområden som ingår se mer detaljerade uppgifter. För 2014 som i skrivande stund
ännu ej är officiella är Falu kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) 68. Medelvärdet för samtliga deltagande
kommuner är 67.
De verksamhetsområden som mäts är miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, brandtillsyn samt
bygglov och markupplåtelse.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Linda Norén, tel: 023-868 88 e-post: linda.noren@falun.se

Ekologisk hållbarhet

9. Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. 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. Källa: Miljöfordon Syd (MFS). Kolada U00437

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2011
52 av 131

2012
90 av 153

2013
136 av 176

Den kraftiga ökningen av antalet miljöbilar under åren 2009-2011 som diagrammet visar beror på en
konsekvent tillämpning av kommunens resepolicy och de krav som fanns där. Då skedde en övergång till
mindre och effektivare dieselbilar som också blev billigare för användarna.
I siffrorna för dessa år ingår dock inte bolagen som då bara hade enstaka miljöbilar. För år 2012 ingår
Kopparstadens fordon och från år 2013 även FEV (Falu Energi & Vatten). Bolagens bilar var i första hand
servicefordon och utbudet av funktionella arbetsfordon var inte lika bra som för personbilar. Bolagen har
nu ökat sin miljöbilsandel och prioriterar elbilar där så är möjligt. Kopparstadens miljösandel är år 2014
11 procent och FEV 26 procent.
2013 infördes en ny miljödefinition. Den innebar att en del tyngre fordon blev miljöklassade trots att de
släpper ut mer koldioxid och vissa lättare fordon som tidigare var miljöfordon inte längre godkänndes
trots att deras utsläpp var mindre. 2013 skaffades en del bilar som uppfyllde den gamla miljöbilsnormen
men inte den nya vilket innebar att andelen miljöbilar sjönk till under 50 procent. Vid nyförvärv är det nu
den nya definitionen som gäller.
För kommunens verksamhet har elbilar upphandlats och utbyte sker succesivt.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under november.
Kontaktperson

Ola Bergeå, tel: 023-82115 e-post: ola.bergea@falun.se

10. Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enl. EES, (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Mängd energi från förnybara
källor samt restvärme i fjärrvärmen delat med total mängd energi i lokaler och bostäder som ägs av kommunen eller
dess majoritetsägda bolag. Inkluderar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.
Källa: Inrapportering för energieffektiviseringsstödet (EES), bearbetat av Energimyndigheten och SKL. Kolada U00464

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2011
188 av 265

2012
187 av 268

2013
189 av 269

Den fjärrvärme som produceras med förnybara biobränslen är den viktigaste förnybara energikällan
för energi som används för kommunens byggnader. Den värmer många av Kopparstadens
hyresfastigheter och kommunen lokaler. Kopparstaden förser också de flesta av sina fastigheter med
verksamhetsel från sina två vindkraftverk. Hyresgästerna står för sin egen hushållsel som inte ingår i
detta nyckeltal.
Byggnader som används för så kallad industriliknande verksamhet som Falu Energi & Vattens
avfallshantering, VA- och kraftverksamhet ingår inte heller i nyckeltalet.
De solceller som finns på några av kommunens fastigheter ger också ett mindre bidrag till den
förnybara energin.
Data har för andelen förnybar el blivit felaktigt registrerad hos energimyndigheten vilket innebär att
diagrammet är något missvisande. Korrekta värden är för 2011 80 procent, för 2012 77 procent och
för 2013 är det 79 procent.
Många kommuner har också valt att upphandla så kallad grön el som bara kommer från förnybara
energikällor. Om Falun följde det exemplet skulle vi ligga mycket nära 100 procent förnybar
energiförsörjning.
Det finns även en liten mängd oljeeldning i några fastigheter som skulle kunna konverteras. Det
skulle dock påverka nyckeltaket mer än någon tiondels procent.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under november.
Kontaktperson

Ola Bergeå, tel: 023-82115 e-post: ola.bergea@falun.se

11. Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv.

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska gränser, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Ibland kan enskilda
industriverksamheter leda till höga utsläpp inom en kommuns gränser. Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan
i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen. Kolada N00401

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2011
21 av 290

2012
24 av 290

Miljöprogrammet anger att det i Falun 2020 bara ska släppa ut 60 procent av de växthusgaser som
släpptes ut 1990. 2012 hade utsläppen minskat till 69 procent. Utsläppen behöver alltså minska med
ytterligare 9 procent för att delmålen ska nås.
Minskningen av utsläpp sedan 1990 beror till största delen på minskade utsläpp från uppvärmning.
Oljeeldningen är inte längre det vanligaste uppvärmningssättet i bostäder och i industrier. Idag värms
stora delar av Falun med fjärrvärme från kraftvärmeverket, från värmepumpar eller med el. Den
minskning som syns i diagrammet beror till stor del på att pappersbruket i Grycksbo bytt ut oljan mot
biobränslen.
De jämförelsevis låga utsläppen i Falun beror till stor del på att det inte finns några riktigt stora
processindustrier inom kommunen. Det finns inte heller någon riktigt stortrafikled genom
kommunen. Faluns låga utsläpp beror också på Faluns biobränsleeldade kraftvärmeverk som värmer
stora delar av centrala Falun. Många bostäder värms även med värmepumpar och el.
Av de utsläpp som fortfarande sker 2012 kommer 13 procent från oljeeldning för uppvärmning och
11 procent från jordbruket.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under november.
Kontaktperson

Ola Bergeå, tel: 023-82115 e-post: ola.bergea@falun.se

Social hållbarhet

12. Sjukpenningstalet bland kommunens invånare, antal dagar

U

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år
exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt
sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan. Kolada N00938

Sjukpenningtalet i Falun har minskat betydligt mellan år 2004 och år 2010. Man kan se samma trend i
Placering i förhållande till
2012
2013
2014
andra kommuner:
115 av 290
99 av 290
98 av 290
riket, länet och liknande kommuner. Från år 2010 har sjukfrånvaron börjat öka. Skillnaden mellan
riket och Falun år 2014 var 0,9 dagar. Ökningen av antal sjukdagar har framför allt skett bland
kvinnor och i sjukfall med psykiska diagnoser. Totalt var det 9,6 sjukpenningdagar per person och
kvinnorna i Falun hade i snitt 13,3 sjukpenningdagar medan männens var 6,1 dagar.
Enligt Försäkringskassans analyser kan en förklaring till den nuvarande uppgången bero på att fler
individer kvarstår i sjukskrivning i stället för att flyttas över till sjukersättning. En annan förklaring är
en ökning av antalet sjukfall för försäkrade med anställning. Ökningen är generell över de olika
samhällssektorerna. För att förstå den nuvarande utvecklingen behövs mer kunskap om varför de
psykiska diagnoserna ökar och varför kvinnor är särskilt utsatta.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under mars.
Kontaktperson

Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

13. Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.

U

Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov
kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000
inv. Källa: BRÅ. Kolada N07403

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
190 av 290

2013
183 av 290

2014
157 av 290

För Faluns del har en minskning av antalet anmälda våldsbrott skett under några år. I riket i övrigt
minskar några olika typer av våldsbrott t ex det dödliga våldet. För nästan alla typer av brott finns det
ett s.k. ”mörkertal”, d.v.s. brott som begåtts men som inte anmälts. För att få en tydligare bild av om
brottsstatistiken stämmer behöver man därför också söka annan information än just anmälda brott.
Varje år gör t ex BRÅ en nationell trygghetsundersökning. Där får man svar på också vad befolkningen
svarat om brott som inte anmälts. I BRÅ:s Rapport 2015:5, Nationella trygghetsundersökningen
2006–2014 framgår att Dalarna är ett av de län i landet där befolkningen över tid tycks vara mindre
utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och personrån) än riket som helhet.
I Falun bedrivs ett brottsförebyggande arbete av många olika aktörer t ex kommunala förvaltningar,
privata aktörer, frivilligorganisationer, föreningar, samfund och polisen både separat och i
samverkan. Samverkan mellan olika aktörer t ex skolan, socialtjänsten och polisen har under de
senaste åren utökats och förbättrats i många avseenden.
För att Faluns positiva utveckling skall fortsätta behövs fortsatta gemensamma och separata insatser
på det brottsförebyggande området. Viktiga faktorer för att fortsätta den fina utvecklingen på lång
och kort sikt i Falun är t ex förbättrade skolresultat, ökad trygghet i hemmen genom t ex minskat
missbruk och våld samt ökad trygghet i offentlig miljö.
Mätning och publicering

Publicering i Kolada under mars.
Kontaktperson

Ulrika Gustafsson-Lindberg, tel: 023-86170 e-post: Ulrika.Gustafsson-Lindberg@falun.se

14. Invånare 0-19 i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)

U

Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med
100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå
baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för
boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med
socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Källa: SCB (LISA). Kolada N02904

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2011
149 av 290

2012
143 av 290

2013
129 av 290

Andelen barn i Falun som levde i familjer med låg inkomststandard år 2013 var 10,7 procent (2012,
11 procent). Det har varit relativt stabilt under den senaste 5- årsperioden. Falun ligger lägre än riket,
länet och liknande kommuner. Antalet barn i biståndshushåll har ökat från 862 st 2011 till 1071 st
2014.
Enligt Barnombudsmannens analyser är det framför allt barn med utländsk bakgrund och kort
vistelsetid i Sverige samt barn vars föräldrar har förgymnasial utbildning som lever i familjer med låg
inkomststandard. Även många barn till ensamstående föräldrar lever med låg inkomststandard,
enligt rapporten.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under februari.
Kontaktperson

Åsa Johansson, tel: 023-82776 e-post asa.johansson@falun.se
Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

15. Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) U

Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Andelen förstagångsväljare, folkbokförda i kommunen, som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet. Källa: SKL Kolada U17413

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2006
79 av 290

2010
50 av 290

Andelen förstagångsväljare ökade från år 2006 till år 2010 i så väl Falu kommun som i riket i stort. Ett
bredare politiskt spektrum, med fler partier, lockar fler ungdomar att rösta och de hittar alternativ
som intresserar dem. Oklara majoritetsförhållanden i framförallt Falun och på andra håll i riket
gynnar partiernas och ungdomsförbundens mobiliseringsförmåga och motiverar ungdomar att rösta,
eftersom deras röst får avgörande effekt på vilka som får majoritet i kommunen. I Falun har också
skolorna varit mycket aktiva med att arrangera skolval och på annat sätt informerat om valet vilket
bidragit till att andelen förstagångsväljare ökat. Valdeltagandet bland ungdomar generellt är dock
lägre bland övriga grupper. Främsta anledningen är att det tar tid att sätta sig in i de politiska
rättigheterna och vad partipolitik har för effekt på den egna vardagen och ungdomarnas egen
framtid.
Statistik för Falun 2014 saknas.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under september.
Kontaktperson

Pernilla Nylander, tel 023-86067 e-post pernilla.nylander@falun.se

16. Återstående medellivslängde vid födseln (kvinnor) kommun, år

U

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

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
84 av 290

2013
59 av 286

2014
66 av 286

Medellivslängd och självskattat hälsotillstånd är två mått som ofta används för att beskriva hälsa
övergripande och som ger en bild av hälsoutvecklingen.
I Falun är medellivslängden för kvinnor 84,2 år (män 80,9 år) vilket är något högre än riket, länet och
liknande kommuner.
Enligt rapporten Öppna jämförelser - folkhälsa 2014 fortsätter medellivslängden i Sverige att öka och
under de senaste decennierna är det den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar som
bidragit mest till ökningen. Förbättrade levnadsvanor och bättre behandlingsmetoder har också
bidragit. Den höjda utbildningsnivån i befolkningen som helhet är förmodligen också en viktig orsak
till att medellivslängden ökat. Även om medellivslängden i sig har ökat för både män och kvinnor så
finns skillnader mellan könen och mellan olika utbildningsnivåer. Kvinnor lever generellt längre än
män och det finns stora skillnader i återstående medellivslängd mellan individer med olika
utbildningsnivå. De som har högre utbildning lever längre än de med lägre utbildning. Skillnader i
livslängd mellan individer med kort respektive lång utbildning är sammanlagt cirka fem år.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under maj.
Kontaktperson

Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

17. Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år

U

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

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
37 av 290

2013
39 av 290

2014
43 av 290

Medellivslängd och självskattat hälsotillstånd är två mått som ofta används för att beskriva hälsa
övergripande och som ger en bild av hälsoutvecklingen.
I Falun är medellivslängden för män 80,9 år (kvinnor 84,2 år) vilket är något högre än riket, länet och
liknande kommuner.
Enligt rapporten Öppna jämförelser - folkhälsa 2014 fortsätter medellivslängden i Sverige att öka och
under de senaste decennierna är det den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar som
bidragit mest till ökningen. Förbättrade levnadsvanor och bättre behandlingsmetoder har också
bidragit. Den höjda utbildningsnivån i befolkningen som helhet är förmodligen också en viktig orsak
till att medellivslängden ökat. Även om medellivslängden i sig har ökat för både män och kvinnor så
finns skillnader mellan könen och mellan olika utbildningsnivåer. Kvinnor lever generellt längre än
män och det finns stora skillnader i återstående medellivslängd mellan individer med olika
utbildningsnivå. De som har högre utbildning lever längre än de med lägre utbildning. Skillnader i
livslängd mellan individer med kort respektive lång utbildning är sammanlagt cirka fem år.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under maj.
Kontaktperson

Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

18. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Antal som i Nationella folkhälsoenkäten svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka
förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika
villkor (HLV). Kolada U01405

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
43 av 100

2013
30 av 92

2014
38 av 113

Medellivslängd och självskattat hälsotillstånd är två mått som ofta använda för att beskriva hälsa
övergripande och som ger en bild av hälsoutvecklingen.
Av Faluborna är det 74 procent som har skattat sitt hälsotillstånd som bra. Det sär större andel än
riket, länet och liknande kommuner. Resultatet pekar på en något förbättrad utveckling i samtliga
beskrivna kommuner sedan början av mätperioden år 2007 fram till senaste mätningen år 2014.
Kvinnor i Falun anger bättre hälsa än män. I Dalarna och riket är det omvänt – män anger bättre hälsa
än kvinnor. Yngre anger bättre hälsa än äldre.
Enligt forskning har frågan hur man skattar sin hälsa en koppling till utbildningsnivå; större andel av
personer med eftergymnasial utbildning skattar sitt hälsotillstånd som gott jämfört med personer
med förgymnasial och gymnasial utbildning. Studier visar att personer som skattar sin hälsa som god
lever längre än de som skattar sin hälsa som dålig.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under maj.
Kontaktperson

Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

19. Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel (%)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) invånare 16-84 år
med låg tillit till andra. Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens
folkhälsoinstitut) år T-4 till år T, Liv & hälsa år T, Folkhälsa i Skåne år T samt Hälsoenkät Stockholms län frågan;
Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? Indikator redovisar låg tillit, det vill säga andel (%)
personer som svarat nej på frågan. Kolada U01413

Analys och kommentarer

Placering i förhållande till
andra kommuner:

2012
21 av 204

2013
16 av 184

2014
36 av 173

Falun ligger bra till i jämförelse med riket, länet och liknande kommuner. Från år 2007 och fram till år
2013 har andelen invånare i Falun som har svårt att lita på andra minskat. Vid den senaste mätningen
år 2014 har dock andelen ökat. Forskningen påvisar att en låg nivå av tillit i samhället hänger
samman med en ökad risk för ohälsa.
Det finns stora skillnader i andelen som uppgivit att de mestadels inte kan lita på andra människor.
Andelen är klart högst i den yngsta åldersgruppen i jämförelse med övriga åldersgrupper. Människor
med eftergymnasial utbildning har uppgivit att de litar i högre grad på andra människor än vad
individer med kortare utbildning gör.

Mätning och publicering

Publicering i Kolada under maj.
Kontaktperson

Anna Perols, tel: 023-82933 e-post: anna.perols@falun.se

