Uppföljning 2019
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län
Regional utvecklingsstrategi 2018 – 2030

Tre ben i 2019 års
uppföljning
• Dialogturné – Möten med organisationerna i
partnerskapet för regional utveckling
• Analysindikatorer – Bland annat från
rapporten Jämställdtillväxt och hållbar
utveckling i Örebro län – Jämställdhetsanalys
kopplad till regionala utvecklingsstrategin
• RUS-indikatorer – Uppdaterad statistik

Dialogturné 2018

Dialogturné 2018
• Partnerskapet för regional
utveckling
• 16 möten med
ledningsgrupper
• Frågeställningar:
- Hur fungerar samverkan?
- Prioriteringar framåt?

Inspel dialogturné
- övergripande
- Klimatfrågan behöver intensifieras och integreras
- Satsa på innovationsupphandlingar för att lösa samhällsutmaningar
- Ge Almi, ANSP, Inkubera uppdrag att fokusera på livsmedel

- Region Örebro län har för många nätverk, kommunerna hinner inte gå
- Överblick efterfrågas gällande: samverkansnätverk, samverkansprojekt,
projektidéer, dokumenthierarkier

Inspel dialogturné – prioriteringar framåt
Kompetensförsörjning

Skolutveckling

Besöksnäring

Livsmedel

Infrastruktur

Integration

Inspel fördelat på
prioriterade områden

1.

Bättre dialog med näringslivet.

2.

Innovationssystemet når inte små kommuner.

3.

Mer samverkan mellan olika förvaltningar, skola,
social osv.

4.

Kompetensbehov för kommunens egen
personalförsörjning. Personalcheferna viktiga.

5.

Kultur på lika villkor i hela länet behövs.
Kraftsamling kring integration.

6.

Nya arbetssätt behövs och ökad samverkan.

7.

Målkonflikter kopplat till livsmedelsförsörjning.

8.

Behov av ökad samverkan kring fysisk planering.

9.

Trafikstrategier kan inte hanteras solitärt, inkludera
fler mål än de ekonomiska.

10. Öka samverkan i länet kring besöksnäring.

Indikatorsuppföljning

Övergripande mål

-

Tre övergripande mål
18 effektmål
36 målsatta indikatorer
23 indikatorer har
uppdaterats

Stark
konkurrenskraft

Måluppfyllelse:
Utvecklingen går åt fel håll
Utvecklingen går åt rätt håll, men
för långsamt

Hög och jämlik
livskvalitet

Utvecklingen går åt rätt håll och i
en takt som möjliggör
måluppuppfyllelse till 2030
God
resurseffektivitet

Effektmål

Indikatorer
Eftergymnasial utbildning
Förbättrad kompetensförsörjning
Övergång till högre studier
Investeringar i FoU
Ökad kunskapsintensitet
Såld högspecialiserad vård
Kunskapsintensiva företag
Ökad innovationskraft
Universitetssjukvård
Nystartade företag
Ökad entreprenöriell aktivitet
Överlevnadsgrad hos företag
Företagsetableringar
Ökad nationell attraktionskraft
Gästnätter
Utlandsägda företag
Ökad global konkurrenskraft
Internationaliseringsgrad
Tillväxtföretag
Ökad tillväxt i näringslivet
BRP per sysselsatt
Åkerareal
Ökad produktion inom areella näringar
Areella näringar
Framtidstro
Goda uppväxtvillkor
Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Sysselsättningsgrad
Goda försörjningsmöjligheter
Slutförd gymnasieutbildning
Mellanmänsklig tillit
Ökad grad av delaktighet och inflytande
Valdeltagande
Bostadsmarknad i balans
Attraktiv boende och närmiljö
Trygghet i närmiljön
Förtroende för hälso- och sjukvården
God och jämlik hälso- och sjukvård
Tillgänglighet
Självskattat allmänt hälsotillstånd
God och jämlik folkhälsa
Levnadsvanor
Utsläpp av växthusgaser
Begränsad klimatpåverkan
Energieffektivitet
Farliga ämnen
Giftfri miljö
Förorenade områden
Användning av skogsmark
Ökad biologisk mångfald
Betesmarker
Vattenskyddsområden
Säkrad vattenförsörjning
Vattenanvändning

Måluppfyllelse

Stark konkurrenskraft
Effektmål

• 15 av 16 RUSindikatorer inom
området har kunnat
uppdateras

Förbättrad kompetensförsörjning
Ökad kunskapsintensitet
Ökad innovationskraft
Ökad entreprenöriell aktivitet
Ökad nationell attraktionskraft
Ökad global konkurrenskraft
Ökad tillväxt i näringslivet
Ökad produktion inom areella näringar

Indikatorer
Eftergymnasial utbildning
Övergång till högre studier
Investeringar i FoU
Såld högspecialiserad vård
Kunskapsintensiva företag
Universitetssjukvård
Nystartade företag
Överlevnadsgrad hos företag
Företagsetableringar
Gästnätter
Utlandsägda företag
Internationaliseringsgrad
Tillväxtföretag
BRP per sysselsatt
Åkerareal
Areella näringar

1(2)

Eftergymnasial utbildning

Andel i befolkningen 25-64 år med minst tvåårig eftergymnasial utbildning

Målvärdet: Andelen ska
öka och skillnad mellan
könen ska minska

Källa: SCB

Måluppfyllelse:

Kommentar: Andelen ökar
för både kvinnor och män
men skillnaden mellan
kvinnor och män minskar
inte.

Örebro län har lägre andel
än rikssnittet

Eftergymnasial utbildning 2(2)
Andel i befolkningen 25-64 år med minst tvåårig eftergymnasial
utbildning efter kommun 2017.

Målvärdet: Andelen ska öka
och skillnad mellan könen
ska minska

Källa: SCB

Måluppfyllelse: Bedöms
enbart på regional nivå

Kommentar: Stor spridning
mellan kommunerna. I
Örebro kommun har drygt
hälften av kvinnorna minst
tvåårig eftergymnasial
utbildning.

Övergång till högre studier 1(2)
Andel elever avgångna från gymnasiet som påbörjat högskolestudier inom 3 år*
Källa: Skolverket

Målvärdet: Andelen elever
som påbörjat högskolestudier
inom tre år ska vara minst 45
procent 2030
Måluppfyllelse:
Kommentar:
Konjunkturkänslig indikator.
Under högkonjunktur finns
möjlighet till arbete utan
högskolestudier, vilket har en
negativ inverkan på
indikatorns utveckling.
*könsuppdelad statistik saknas

Övergång till högre studier 2(2)
Andel elever avgångna från gymnasiet som påbörjat högskolestudier
inom 3 år* efter kommun. Avser 2018.
Källa: Skolverket

Målvärdet:
Andelen elever som påbörjat
högskolestudier inom tre år
ska vara minst 45 procent
2030
Måluppfyllelse: Bedöms
enbart på regional nivå
Kommentar:
Ofta stora skillnader från år
till år i mindre kommuner
med få elever per år

*könsuppdelad statistik saknas

Investeringar i FoU

Målvärdet: Andelen ska öka
mer procentuellt i Örebro län
än i jämförbara län

Andel FoU-investeringar av bruttoregionalprodukten
Källa: SCB

Måluppfyllelse:
Kommentar: Örebro län har
en i princip oförändrad andel
från 2015 till 2017, medan
flera andra län har ökningar.
Fördelat på sektorer i Örebro län så är
företag störst med 58 % (-7%-enheter
jämfört med 2015), följt av universitetet,
29 % (+2%-enheter), landsting och
kommuner, 9 % (+6%-enheter)

Såld högspecialiserad vård
Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra
landsting/regioner/länder i mnkr (2016 års priser)
Källa: Region Örebro län

Målvärdet: Öka med minst
100 procent jämfört med 2016
Måluppfyllelse:

Kommentar: Jämfört med
2016 har såld högspecialiserat vård ökat med 66 mnkr,
vilket motsvarar en ökning
med närmare 19 procent
(i 2016 års priser).

Kunskapsintensiva företag
Andelen medarbetare med minst 3-årig eftergymnasial utbildning,
arbetsställen inom privat sektor
Källa: SCB

Målvärdet: Andel med minst
treårig högskoleutbildning i privat
företagssektor ska vara minst 20
procent år 2030
Måluppfyllelse:

Kommentar: En svag
uppåtgående trend, framförallt
bland kvinnor. Andelen i riket ökar
mer än i länet både bland män
och kvinnor.

Nystartade företag
Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år
Källa: Tillväxtanalys

Målvärdet: Antalet per 1000
invånare ska vara högre än
snittet för riket
Måluppfyllelse:

Kommentar: Mellan 2016
och 2017 ses en minskning
både i länet och riket.
Minskningen är större i
riket, vilket innebär att
antalet i länet närmar sig
rikets nivå.

Nystartade företag som drivs av kvinnor
Analysvariabel
Kommentar: I Örebro län är
det knappt tre av tio
nystartade företag som
drivs av kvinnor, vilket är en
av de lägsta andelarna i
landet. Dock är skillnaden
mellan regionerna liten.

Källa: Tillväxtanalys

Andel som kan tänka sig att bli företagare
Av de i befolkningen 18-70 år som inte redan har företagande som huvudsaklig
sysselsättning.
Källa: Entreprenörskapsbarometern, Tillväxtverket

Analysvariabel
Kommentar:
Entreprenörskapsbarometern är
en attitydundersökning som
sammanställs av Tillväxtverket.
Vid senaste mätningen 2016 är
det generellt färre i Örebro län
som kan tänka sig att bli
företagare än i riket. Lägst är
andelen bland kvinnor i Örebro
län.

Överlevnadsgrad hos företag
Antal konkurser per 100 nystartade företag.
Källa: Tillväxtanalys, egen bearbetning

Målvärdet: Antal
konkurser per 100
nystartade företag ska
minska
Måluppfyllelse:

Kommentar:
Antal konkurser per
nystartade företag har en
minskande trend sedan
2014. I riket ses ett
trendbrott 2017, men
Örebro län fortsätter
minska.

Företagsetableringar
Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet
Källa: SCB, egen bearbetning

Målvärdet: Andel
nyetablerade företag av
totalt antal företag ska öka
jämfört med 2016
Måluppfyllelse:

Kommentar: Andelen har
ökat både i länet och riket
jämfört med 2016. Det är
framförallt svenska
företag som ökat. Bland
utländska företag ses en
minskning.

Gästnätter 1(2)
Totalt antal gästnätter i Örebro län
Källa: Tillväxtverket och SCB

Målvärdet: Antal gästnätter
ska öka med 33 procent
jämfört med 2016
Måluppfyllelse:

Kommentar:
Antal gästnätter har ökat jämfört
med 2016, men inte tillräckligt
för att målet ska vara möjligt att
nå till 2030.
Gästnätter vid hotell och
vandrarhem har ökat medan
övriga anläggningstyper minskat
2016 till 2018.

Gästnätter 2(2)
Utländska gästnätter i Örebro län efter hemland
Källa: Tillväxtverket och SCB

Analysvariabel
Kommentar: Nedbrutet på
gästernas nationalitet så har
antalet nätter med utländska
gäster ökat med 20 procent
från 2016 till 2018 medan
svenska gäster minskat med
tre procent under samma
period.
Det är framförallt gäster från
Norge, Kina och USA som
ökat.

Utlandsägda företag
Andel utlandsägda företag av totalt antal företag
Källa: SCB, egen bearbetning

Målvärdet: Andel
utlandsägda företag ska
vara minst 6 procent år
2030
Måluppfyllelse:

Kommentar: Andel
utlandsägda företag har
inte förändrats jämfört
med 2016 och är
fortfarande 4 procent.

Internationaliseringsgrad
Andel företag där minst 20 % av omsättningen går till export
Källa: SCB, egen bearbetning

Målvärdet: Andel företag
där minst 20 procent av
omsättningen går till
export ska öka jämfört
med 2016
Måluppfyllelse:
Kommentar: I länet ses en
ökning jämfört med 2016,
om än svag. I riket är
andelen ungefär
densamma som 2016.

Tillväxtföretag
Antal arbetsställen med 1-9 anställda som växer med 7 anställda, samt antal arbetsställen
med minst 10 anställda som ökar antalet anställda med i genomsnitt 20% per år, under en
3-årsperiod. Antal per 1000 arbetsställen.
Källa: SCB

Målvärdet: Antal
arbetsställen som klassas
som tillväxtföretag per
1000 arbetsställen, ska
öka jämfört med 2016
Måluppfyllelse:
Kommentar: Ingen
förändring mellan 2016
och 2017.

BRP per sysselsatt
Bruttoregionalprodukt i tusen kronor per sysselsatt, 2016 års priser

Målvärdet: Ska öka mer
procentuellt än jämförbara län
Måluppfyllelse:

Källa: Statistiska Centralbyrån

Kommentar:
Jönköpings och Värmlands län
har ökat mer procentuellt än
Örebro län.
Kronobergs och Västmanlands
län har högre värde än Örebro
län. Det innebär att skillnaderna
mellan de fem länen minskar.
Inte ett optimalt mått för att
spegla utvecklingen i samhället.
Viktiga indikatorer som livskvalitet och utbildning saknas.

Jordbruksmark

Målvärdet: Total areal
jordbruksmark ska öka
jämfört med 2016.

Total areal (hektar) jordbruksmark
Källa: Jordbruksverket

Måluppfyllelse:

Kommentar: Den nedåtgående trenden fortsätter.
Även i övriga landet minskar
jordbruksmarken.
Målkonflikt föreligger med
andra indikatorer. Till
exempel behöver fler
kommuner bygga bostäder
för att få en bostadsmarknad i
balans, vilket kan få negativ
effekt för jordbruksmarken.

Areella näringar
Produktionsvärde i miljoner kronor inom jordbruk och fiske, 2016 års priser.

Målvärdet: Produktionsvärdet
för areella näringar ska öka
jämfört med 2016.

Källa: LRF och HaV, egen bearbetning

Måluppfyllelse:
Kommentar:
Produktionsvärdet för areella
näringar har ökat främst inom
övrig vegetabilisk produktion
följt av mjölkproduktion, fisk
och skaldjur samt spannmål.
Köttproduktionen har
minskat.

Hög och jämlik livskvalitet
• 6 av 12 RUS-indikatorer
inom området har kunnat
uppdateras.
• 5 indikatorer har källa Liv
& hälsa eller Liv & hälsa
ung. Dessa uppdateras
vart fjärde och vart tredje
år.

Effektmål

Goda uppväxtvillkor
Goda försörjningsmöjligheter
Ökad grad av delaktighet och inflytande
Attraktiv boende och närmiljö
God och jämlik hälso- och sjukvård
God och jämlik folkhälsa

Indikatorer
Framtidstro
Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Sysselsättningsgrad
Slutförd gymnasieutbildning
Mellanmänsklig tillit
Valdeltagande
Bostadsmarknad i balans
Trygghet i närmiljön
Förtroende för hälso- och sjukvården
Tillgänglighet
Självskattat allmänt hälsotillstånd
Levnadsvanor

Barn i ekonomiskt utsatta
familjer
Andel barn 0-17 år som lever i familjer där inkomsten är < 60 %
av medianinkomsten

Målvärdet: Andel barn i ekonomiskt
utsatta familjer ska minska jämfört
med 2016.
Måluppfyllelse:

Källa: SCB

Kommentar: År 2017 levde 23
procent av barnen i länet i familjer
där inkomsten var mindre än 60
procent av medianinkomsten, vilket
är en ökning med en procentenhet.
Det är ingen skillnad mellan pojkar
och flickor. Andelen är högre i
Örebro län än i riket.

Sysselsättningsgrad

1(2)

Sysselsättningsgrad – Andel (%) förvärvsarbetande i befolkningen 20-64 år.
Källa: Statistiska Centralbyrån

Målvärdet: Andelen
förvärvsarbetande ska öka
jämfört med 2015. Skillnader
mellan olika grupper ska minska
Måluppfyllelse:
Kommentar: En generell ökning
ses såväl i länet som i riket
jämfört med 2015. Det är
framförallt i gruppen män födda
utanför Europa som ökningen är
störst, drygt 6 procentenheter i
Örebro län.
Män i Örebro län
Män i Riket
Kvinnor i Örebro län
Kvinnor i Riket

Sysselsättningsgrad 2(2)
Sysselsättningsgrad – Andel (%) förvärvsarbetande i befolkningen 20-64 år
efter kommun 2017.
Källa: Statistiska Centralbyrån

Målvärdet: Andelen
förvärvsarbetande ska öka
jämfört med 2015. Skillnader
mellan olika grupper ska
minska

Måluppfyllelse: Bedöms
enbart på regional nivå
Kommentar: Det finns viss
variation mellan
kommunerna, men i samtliga
kommuner har män högre
sysselsättningsgrad än
kvinnor.

Arbetslöshet
Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent
av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen

Analysvariabel
Kommentar: Arbetslöshet är en stark
riskfaktor och har negativ effekt på
hälsan. Arbetslösheten i länet har legat
stabilt i gruppen 16-64 år, men i
åldersgruppen 18-24 år har den
minskat.
Arbetslösheten är högre bland män,
vilket delvis kan förklaras av att kvinnor
studerar i högre utsträckning än män.

Slutförd gymnasieutbildning
Andel elever som slutfört gymnasieutbildningen inom fyra år,
efter senaste examensår. Källa: Skolverket

2(2)
Målvärdet: Ska öka jämfört med
2016. Skillnaden mellan kvinnor
och män ska minska.
Måluppfyllelse:

Kommentar:
Andel kvinnor som slutfört
gymnasieutbildning inom fyra år
har minskat marginellt sedan
2016. Däremot har männens
andel ökat och närmar sig
kvinnors värden.

Slutförd gymnasieutbildning
Andel elever som slutfört gymnasieutbildningen inom fyra år.
Senaste examensår 2018. Efter hemkommun. Källa: Skolverket

2(2)
Målvärdet: Ska öka jämfört
med 2016. Skillnaden mellan
kvinnor och män ska minska.
Kommentar:
Ofta stora skillnader från år till
år i mindre kommuner med få
elever per år.

Gymnasiebehörighet

Analysvariabel
Kommentar:
Andel grundskoleelever som har
gymnasiebehörighet minskar.
Örebro län har lägst andel i landet.
En högre andel bland flickorna har
gymnasiebehörighet jämfört med
pojkar.

Pojkar i Örebro län
Pojkar i Riket
Flickor i Örebro län
Flickor i Riket

Källa: Skolverket

Bostadsmarknad i balans

Målvärdet: Samtliga
kommuner ska ha en
bostadsmarknad i balans

Antal kommuner som uppger att bostadsmarknaden är i balans
Källa: Boverket
12

Måluppfyllelse:

11
10

Kommentar: För 2019
bedömer fyra kommuner att
bostadsmarknaden är i
balans, vilket är en förbättring
med tre kommuner jämfört
med 2016.

Antal kommuner
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Förtroende för hälso- sjukvården
Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet
Källa: Vården i siffror

Målvärdet: Andelen ska öka
till 90 procent till år 2030.

Måluppfyllelse:
Kommentar: Jämfört med
2016 har andelen som har
stort eller mycket stort
förtroende för hälso- och
sjukvården i sin helhet
minskat. Örebro län har hög
andel jämfört med övriga län.

Tillgänglighet till hälso- sjukvård
Primärvård

Målvärdet: Andelen ska öka
till 100 procent till år 2030

Andel i befolkningen som sökt primärvård och fått medicinsk bedömning inom 3 dagar
fördelat per månad år 2019

Måluppfyllelse:

Källa: Väntetider i vården, SKL

Kommentar: Från 1 januari 2019
infördes en förstärkt vårdgaranti för
primärvården som innebär att patienter
som kontaktar primärvården har rätt till
en medicinsk bedömning inom tre
dagar. Bedömningen kan göras av en
läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom
primärvården.

Män i Örebro län
Män i Riket
Kvinnor i Örebro län
Kvinnor i Riket

Tillgänglighet till hälso- sjukvård
Specialiserad vård operation/åtgärd
Andel patienter som fått operation/behandling utförd inom vårdgarantitid (90 dagar)
Källa: Vården i siffror

Målvärdet: Andelen ska öka
till 100 procent till år 2030
Måluppfyllelse:

Kommentar: Sedan hösten
2016 har andelen minskat i
Örebro län.

God resurseffektivitet
• Två av åtta
indikatorer har
kunnat uppdateras
inom det
övergripande målet

Effektmål

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ökad biologisk mångfald
Säkrad vattenförsörjning

Indikatorer
Utsläpp av växthusgaser
Energieffektivitet
Farliga ämnen
Förorenade områden
Användning av skogsmark
Betesmarker
Vattenskyddsområden
Vattenanvändning

Utsläpp av växthusgaser

Målvärde: Utsläpp av
växthusgaser ska minska med
60 procent till år 2030 jämfört
med år 2005.
Måluppfyllelse:
Kommentar:
Sedan 2005 har utsläppen
minskat, men 2016 har vi ett
trendbrott och utsläppen har ökat
något. Enligt Naturvårdsverkets
utsläppsregister var det enskilt
största bidraget till ökningen
Åbyverket där CO2-utsläppen
mer än fördubblades 2015 till
2016.

Källa: Emissionsdatabasen

Energieffektivitet

Målvärde: Total slutanvändning
av energi per bruttoregionalproduktenhet ska vara minst 50
procent effektivare år 2030
jämfört med 2005.
Måluppfyllelse:

Kommentar: Total
slutanvändning av energi per
BRP-enhet fortsätter minska i
sådan takt att det är möjligt att
nå målet till år 2030.

Källa: Länsstyrelsen

Sammanfattande analys i urval
• Barn och unga – Allt fler unga saknar behörighet till gymnasiet och antalet fortsätter minska. Detta får konsekvenser på
ungdomars möjlighet till arbete och ökar risken för en sämre hälsa. Vi ser också en trend med allt färre som övergår till
högre studier. Detta sammantaget kan vara negativt för framtidens kompetensförsörjning. Aktörerna i partnerskapet för
regional utveckling har pekat ut skolutveckling som ett prioriterat område för samverkan.
• Kompetensförsörjning – Sysselsättningsgraden ökar och ungdomsarbetslösheten minskar, men det finns fortfarande
utmaningar för såväl privat som offentlig verksamhet när det gäller rekrytering av rätt kompetens. Därför har partnerskapet
pekat ut kompetensförsörjning som ett prioriterat område för samverkan.
• Näringsliv och innovation – Företagsetableringar ökar något i länet och även besöksnäringen i form av antalet
gästnätter ökar. Besöksnäringen har identifierats som ett prioriterat område av aktörerna i partnerskapet. Partnerskapet
anser att innovationsupphandlingar kan vara ett medel för att lösa samhällsutmaningar och anser även att länets
företagsfrämjande aktörer bör fokusera på livsmedel, som även har identifierats som ett prioriterat område för samverkan.
• Miljö och klimat – Utsläppen av växthusgaser har minskat sedan 2005, men vid senaste mätningen ses ett trendbrott.
Aktörer i partnerskapet anser att klimatfrågan måste intensifieras och integreras i samtliga områden.

