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Ett Växande Sala 
Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen. 

Resultatmått Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021  

Utfall 
2022 

Utfall i relation med liknande kommu-
ner alt Sverige total 

Antalet företag ökar Nystartade företag, antal  (N01003) 135 155  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 102 

2021: 107 

Näringslivskompassen: totalt antal företag 2 812 
(aug) 

2 861 
(aug) 

2 885 
(aug) 

 

Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år 
(N00999) 

10,3 11,9  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 9,9 

2021: 10,3 

Antalet arbetstillfällen 
ökar 

Nystartade arbetsställen, antal (Kolada) 196 201  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 143 

2021: 157 

Antalet nyinflyttningar 
ökar 

SCB: samtliga inflyttningar 523 
(jan-jun) 

558 
(jan-jun) 

546 
(jan-jun) 

 

Årlig statistik Kolada: antal inflyttade till kommu-
nen 

1 119 1 213  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 932 

2021: 974 

Antalet utflyttningar 
minskar 

 

SCB: samtliga utflyttningar 512  
(jan-jun) 

448  
(jan-jun) 

539  
(jan-jun) 

 

Årlig statistik Kolada: antal utflyttade från kom-
munen 

1 053 1 044  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 900 

2021: 894 

Arbetslösheten minskar AF månadsstatistik, arbetssökande 16-64 år (in-
skrivna arbetslösa) 

v31 juli: 
1 020 

v31 juli: 
929 

v31 juli: 
716 

- 

Resultaten i mätningar 
gällande förtroende och 
service förbättras 

Kommunens handläggningstid framstår som rim-

lig1 

 

Källa; Företagsklimat.se 

3,94 3,71 4,00 Sverige: 
2020: 3,8 

2021: 3,83 

2022: 3,7 

Företag får de råd och den vägledning som vi be-

höver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn el-

ler kontroll2 

Källa; Företagsklimat.se 

4,10  4,04 4,13 Sverige: 
2020: 4,15 

2021: 4,14 

2022: 4,04 

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) Totalt NKI (U07451) 75 
 

77  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 74 

2021: 75 

Andel medborgare som är nöjda med kommunen 
som plats att leva och bo på ska öka. 

- -  Lågpendlingskommun nära större stad, 
2021: 91,9% 

Servicemätning: nöjd med bemötandet via tele-
foni (Kolada,  ID: N00671) 

- - 77,7 Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 79,2 

Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga 
via telefoni (Kolada ID: N00672) 

- - 71,9 Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 72,7 

 NY! Mätning av  svarsfrekvens och svarstiden på 
inkomna mail till kommunens officiella brevlåda. 

- - -  

 

                                                             
1 Förklaring till resultat: betyg sätts på en skala mellan 6 och 1 (6=i mycket hög utsträckning, i ganska hög.., i varken hög eller låg.., i ganska låg.. 2= i mycket låg utsträckning och 1 = inte 
alls). KÄLLA: Svenskt Näringsliv 
2 Förklaring till resultat: betyg sätts på en skala mellan 6 och 1 (6=i mycket hög utsträckning, i ganska hög.., i varken hög eller låg.., i ganska låg.. 2= i mycket låg utsträckning och 1 = inte 
alls). KÄLLA: Svenskt Näringsliv 
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Ett hållbart Sala 
Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet 

Resultatmått Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall i relation med liknande kommu-
ner 

Koldioxidutsläppen 
minskar 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt ton CO2-ek-
vivalenter/inv (N00401)  

5,00   Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 7,96 

Utbildningsnivån ökar Invånare, 25 -64 år med låg utbildningsnivå (9-årig 
grundskola eller mindre som max utbildningsnivå), 
% (N01721) 

12,9 12,8  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 13,7 

2021: 13,2 

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 
(kommunens skolor)(N17467) 

57,5 
 

59,9  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 62,1 

2021: 62 

Studieresultaten blir 
bättre 

Elever åk 9, genomsnittligt meritvärde kommu-
nens skolor (N15505) 

 

208,9 
 

208,7  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 210,1 

2021: 215,3 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor (N 15436) 

84,7 
 

85,5  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 80,3 

2021: 82,3 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grund-
skola åk 1-9 (N15030) 

76,7 
 

75,9  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 83,1 

2021: 81,5 

Folkhälsan förbättras Ohälsotalet, antal nettodagar med sjukpenning 
och sjuk- och aktivitetsersättning per individ som 
omfattas av den svenska socialförsäkringen 
(Kolada) 

26,5 27,1  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 27,7 

2021: 27,3 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
i % (U01405) 

74 
 

71  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 68 

2021: 68 

Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 
min/vecka, andel (%) (U01429) 

63 
 

64  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 60 

2021: 60 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 
timmar per dag, andel (%) (U01425) 

45 
 

42  Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 39 

2021: 39 

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, an-
tal/inv 7-20 år (U09800) 

20,2   Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 21 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 
000 inv (U20462) 

4 010   Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 3183 

Egenförsörjningen bland 
medborgarna ökar 

Antal vuxna biståndsmottagare med försörjnings-
hinder p g a arbetslöshet/antal vuxna bistånds-
mottagare, % (U31805) 

49,2   Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 55,2 

Individer med ekonomiskt bistånd räknat i 
helårsekvivalenter3, antal (N01710) 

157   Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 173 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, an-
del i % (N02904) 

7,9%     Lågpendlingskommun nära större stad: 

2020: 10,7 

 

                                                             
3 Antal individer som kan försörjas under ett helt år med full ersättning. 
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Ett tryggt och rättvist Sala 
Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att  

stärka trygghet och demokrati. 
Resultatmått Indikator Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall i relation med liknande kommu-
ner alt Sverige totalt 

Förtroendet för kommu-
nen ökar 

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, 
delfråga: Dialogen mellan företag och kommunens 
beslutsfattare.4 

2,51 2,76 2,86 Sverige: 
2020: 2,95 

2021: 2,99 

2022: 2,99 

Egen undersökning: mätning av svarsfrekvens och 
svarstiden på inkomna mail till kommunens offici-
ella brevlåda.  

- - -  

 Servicemätning: nöjd med bemötandet via tele-
foni (Kolada,  ID: N00671) 

- - 77,7 Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 79,2 

 Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga 
via telefoni (Kolada ID: N00672) 

- - 71,9 Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 72,7 

Medborgarna är mer 
nöjda med kommunens 
verksamheter 

NY! Andelen som svarar ’ganska bra’ eller ’mycket 
bra’ ökar i medborgarundersökningen på frågor 
om kommunens verksamheter. 

- -   

Den upplevda trygg-
heten i offentliga miljöer 
ökar 

Invånare 18-64 år som avstår att gå ut ensam, % 
(U01420) Agenda 2030 

30% 
 

33%  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 23 

2021: 23 

NY! Andelen som svarar ’ganska trygg’ eller 
’mycket trygg’ ökar i medborgarundersökningen 
på frågan ’Hur trygg känner du dig utomhus i om-
rådet där du bor? 

- -   

Andel elever (%) i åk 5 som svarar “helt och hål-
let” eller “till stor del” på frågan - Känner du dig 
trygg i skolan?  (N15613) 

- - 85% Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 85% 

 

Andel elever (%) i åk 8 som svarar “helt och hål-
let” eller “till stor del” på frågan - Känner du dig 
trygg i skolan? (N15643) 

 

- - 76% Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 77% 

 

Andel gymnasieelever (%) i år 2 som svarar “helt 
och hållet” eller “till stor del” på frågan - Känner 
du dig trygg i skolan? (N17673) 

- - 89% Lågpendlingskommun nära större stad: 
2022: 88% 

Säkerheten (faktisk 
trygghet) ökar 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv (N07403) 
Agenda 2030 

1 120 
  

1 078  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 861 

2021: 879 

Demokratin stärks NY! Andelen som svarar ’ganska bra’ eller ’mycket 
bra’ ökar i medborgarundersökningen på frågor 
om möjligheterna till att: 

 
1. påverka inom de kommunala verksamheterna 

 
2. påverka innehållet i politiska beslut 

 
3. att delta aktivt i arbetet med utveckling av kom-
munen 
 

4. Hur kommunen informerar om större föränd-
ringar i kommunen (ex stadsplanering, byggnat-
ioner etc)? 

- -   

 Delaktighetsindex, andel % av maxpoäng 
(U00454) 

61 
 

53  Lågpendlingskommun nära större stad: 
2020: 54 

2021: 56 

2022: 64 

 

                                                             
4 Resultatet avser ett betyg som sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel: betyg 4 (bra) eller högre.  
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