INDIKATORLISTA – RUS-indikatorer
Indikatorlistan innehåller de 36 indikatorer som ingår i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och som avser att mäta 18 effektmål.

STARK KONKURRENSKRAFT
EFFEKTMÅL

INDIKATOR

BESKRIVNING

ENHET

KÄLLA

Eftergymnasial utbildning

Andel i befolkningen med minst tvåårig eftergymnasial utbildning
Andel elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat
högskolestudier inom tre år
Andel FoU-investeringar av bruttoregionalregionalprodukten (BRP)
Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra regioner
Andel personal med minst treårig högskoleutbildning i privat
företagssektor
Andel enheter som uppfyller kriteriet för universitetssjukvårdsenhet
Antal nystartade företag per 1000 invånare
Antalet konkurser per 100 nystartade företag och år
Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet
Totalt antal gästnätter per år
Andel utlandsägda företag i länet
Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export
Antal arbetsställen med 1-9 anställda som växer med 7 anställda,
samt arbetsställen med minst 10 anställda som ökar antalet
anställda med 20 procent per år, per 1 000 arbetsställen
Bruttoregionalprodukt per sysselsatt
Total areal jordbruksmark
Produktionsvärdet inom jordbruk och fiske

Procent

SCB

Procent

Skolverket

Procent
Mnkr

SCB
Region Örebro län

Procent

SCB

Procent
Antal
Antal
Procent
Antal
Procent
Procent

Region Örebro län
Tillväxtanalys
Tillväxtanalys
SCB
SCB
SCB
SCB

Antal

SCB

Tkr
Hektar
Mnkr

SCB
Jordbruksverket
LRF

INDIKATOR

BESKRIVNING

ENHET

KÄLLA

Framtidstro
Barn i ekonomiskt utsatta
familjer
Sysselsättningsgrad
Slutförd gymnasieutbildning

Andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro

Procent

Liv och Hälsa ung

Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer

Procent

SCB

Andel förvärvsarbetande nattbefolkning, 20-64 år
Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år

Procent
Procent

SCB
Kolada

Förbättrad
kompetensförsörjning Övergång till högre studier
Ökad kunskapsintensitet

Investeringar i FoU
Såld högspecialiserad vård

Ökad innovationskraft

Kunskapsintensiva företag

Ökad entreprenöriell
aktivitet
Ökad nationell
attraktionskraft
Ökad global
konkurrenskraft
Ökad tillväxt i
näringslivet
Ökad produktion
inom areella näringar

Universitetssjukvård
Nystartade företag
Överlevnadsgrad hos företag
Företagsetableringar
Gästnätter
Utlandsägda företag
Internationaliseringsgrad
Tillväxtföretag
Produktivitet
Jordbruksmark
Areella näringar

HÖG OCH JÄMLIK LIVSKVALITET
EFFEKTMÅL
Goda uppväxtvillkor
Goda försörjningsmöjligheter

EFFEKTMÅL
Ökad grad av
delaktighet och
inflytande
Attraktiv boende- och
närmiljö

INDIKATOR
Mellanmänsklig tillit
Valdeltagande
Bostadsmarknad i balans
Trygghet i närmiljö
Förtroende

God och jämlik hälsooch sjukvård

Tillgänglighet
Självskattat hälsotillstånd

God och jämlik
folkhälsa

Levnadsvanor

BESKRIVNING
Andel barn i årskurs 9 samt andel vuxna i befolkningen som litar på
andra människor
Andel medborgare som röstar i riksdags- och kommunalval
Antal kommuner som har en bostadsmarknad i balans
Andel barn i årskurs 9 samt andel vuxna i befolkningen som känner
sig trygga i bostadsområdet
Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för
hälso- och sjukvården i sin helhet
Andel av befolkningen som söker primärvård som fått vänta mer än
tre dagar. Andel patienter som får operation/behandling utförd
inom vårdgarantitid (90 dagar)
Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxna i befolkningen
som anser sig ha gott allmän hälsotillstånd
Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxna i
befolkningens levnadsvanor:
Rökning
Missbruk av alkohol
Fysisk aktivitet

ENHET
Procent
Procent
Antal
Procent
Procent

KÄLLA
Liv och Hälsa ung, Liv
och Hälsa vuxen
SCB
Boverket
Liv och Hälsa ung, Liv
och Hälsa vuxen
Hälso- och
sjukvårdsbarometern

Procent

Väntetider i Vården

Procent

Liv och Hälsa ung, Liv
och Hälsa vuxen

Procent

Liv och Hälsa ung, Liv
och Hälsa vuxen

GOD RESURSEFFEKTIVITET
EFFEKTMÅL
Begränsad klimatpåverkan

INDIKATOR

BESKRIVNING

ENHET

KÄLLA

Utsläpp av växthusgaser
Energieffektivitet

Ton koldioxidekvivalenter per år
Total slutanvändning av energi per bruttoregionalprodukt
Antal produkter som tillverkas i eller importeras till Örebro län som
innehåller kemikalier som är cancerframkallande, påverkar
arvsmassan och fertiliteten (CMR-ämnen)
Antal åtgärdade områden med mycket stor eller stor risk för
människa eller miljö
Andel hektar formellt skyddad produktiv skogsmark
Arealen betesmark och areal med särskilt höga biologiska värden
Andel vattenskyddsområden med moderna föreskrifter enligt
miljöbalken (MB)
Antal kommuner med försörjningsplaner

Ton CO2-e
kWh/mnkr

Emissionsdatabasen
Länsstyrelsen

Antal

Produktregistret,
Kemikalieinspektionen

Antal

Länsstyrelsen

Procent
Hektar

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Procent

Länsstyrelsen

Antal

Länsstyrelsen

Farliga ämnen

Giftfri miljö
Förorenade områden

Ökad biologisk
mångfald

Användning av skogsmark
Betesmarker

Säkrad
vattenförsörjning

Vattenskyddsområden
Vattenanvändning

