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§ 392 Dnr KS 2019/00013-1.2.1 

Beslut - Återrapport av uppdrag - Ta fram lämpliga nyckeltal vad 
gäller integration i Västerås stad  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att indikatorn N00702 läggs till, försörjningsstöd som en andel av 

nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktningar) 

20-64 år, andel %. 

2. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i september 2017, 

föreslog Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) att 

1. ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, att ta 

fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad.  

2. dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

3. Västerås stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal. 

Syftet med motionen är att koncentrera politiskt fokus på integration.  

Motionens första och andra att-satser bifölls av kommunfullmäktige 2018-

12-06 § 371 och överlämnades stadsledningskontoret för verkställande. 

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen den 23 februari 2022 men 

återremitterades då till stadsledningskontoret för ytterligare beredning enligt 

yrkande från (M). Stadsledningskontoret har tagit hänsyn till yrkandet och 

lämnar härmed en ny återrapportering.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) yrkar att indikatorn N00702 läggs till, försörjningsstöd 

som en andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktningar) 20-64 år, andel %. 

Erik Johansson (SD) och Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till Elisabeth 

Unells (M) förslag.  
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut avseende Elisabet 

Unells (M) tilläggsyrkande, bifall till tilläggsyrkandet från Erik Johansson 

(SD) med flera och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Ordföranden finner att det i övrigt bara finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta.  



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Hannah Galic 
Epost: hannah.galic@vasteras.se 
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Kommunfullmäktige 

 

Tjänsteutlåtande Återrapport uppdrag - Ta fram lämpliga 
nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad 

Förslag till beslut 
1. Uppdraget avslutas och rapporten läggs till handlingarna.  
2. Ett urval av de nationella nyckeltalen i Kolada används för fortsatt 

årlig uppföljning av integration i Västerås. Uppföljningen sker i 
samband med den årliga redovisningen av social hållbarhet.  
 

Ärendebeskrivning 
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i september 2017, 
föreslog Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) att 

1. ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, 
att ta fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad.  

2. dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

3. Västerås stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal. 
Motionens första och andra att-satser bifölls av kommunfullmäktige 2018-
12-06 § 371 och överlämnades stadsledningskontoret för verkställande.  
Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen den 23 februari 2022 men 
återremitterades då till stadsledningskontoret för ytterligare beredning enligt 
yrkande från (M). Stadsledningskontoret tog med hänsyn till yrkandet fram 
en ny återrapportering som hanterades av kommunstyrelsen den 26 oktober 
2022. Även denna gång återremitterades ärendet.   
 
Integration och social hållbarhet 
Integration är en fråga som berör alla invånare i ett samhälle och som 
handlar om att skapa ett social hållbart och jämlikt samhälle. Västerås stads 
Program för social hållbarhet beslutades av kommunfullmäktige den 6 
september 2018. Programmets övergripande principer är jämlika 
förutsättningar, tillit och framtidstro. Programmet omfattar två 
huvudområden (”Goda livsvillkor utifrån individens förutsättningar och 
behov” och ”Demokrati, delaktighet och medskapande för ett socialt hållbart 
samhälle”) och sammanlagt sex delområden:  
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• Hälsa  
• Utbildning  
• Arbete och sysselsättning 
• Bostäder  
• Inkludering, samhandling och demokrati 
• Trygghet och levande kommundelar 

 
Det finns inget specifikt styrdokument som anger att staden ska arbeta 
stadsövergripande med integration. För att genomföra och få effekt av 
programmet finns flera stadsövergripande policys och handlingsplaner:  

• Handlingsplan för social hållbarhet 2022-2024  
• Policy och handlingsplan för ANDTS 2022-2025 
• Policy och handlingsplan för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete 2022-2024 
• Policy för jämställdhet 2020 (handlingsplan tas fram under 2022)  
• Policy för personer med funktionsnedsättning (handlingsplan 

revideras under 2022).  
 

Enhetschef på Hållbarhetsenheten på Stadsledningskontoret är ytterst 
ansvarig tjänsteperson att skapa framdrift av och följa upp programmet, samt 
se till att programmet ger önskad effekt. Detta genomförs tillsammans med 
processledningsgruppen för social hållbarhet. Deltagare i 
processledningsgruppen är chefer från alla berörda förvaltningar.  
Arbetet med att skapa en strukturerad och samordnad uppföljning och analys 
inom social hållbarhet är ett pågående utvecklingsarbete på 
Hållbarhetenheten. I bilaga 1 finns en påbörjad lista med samtliga nyckeltal 
som används för att följa läget för social hållbarhet i Västerås. 
Stadsledningskontoret planerar att göra en samlad redovisning av program 
för social hållbarhet till kommunstyrelsen under våren 2023.  
 

Beslutsmotivering 
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, 

att ta fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad. 

Att följa integration specifikt är komplext. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har tagit fram ett antal nyckeltal vilka redovisas i databasen Kolada1. 
Det är totalt 64 olika nyckeltal, vilka i sin tur bryts ner och redovisas 
uppdelat på kön i databasen. En lista med nyckeltalen samt utfallet för 2022 
finns i bilaga 2. Samtliga nyckeltal i Kolada är öppna för allmänheten och 
därmed möjliga att följa och analysera för den som är intresserad. 
I tabellen nedan listas det urval av nyckeltal som Stadsledningskontoret 
planerar att följa inom ramen för uppföljning av program för social 
hållbarhet. Stadsledningskontoret föreslår just dessa nyckeltal med anledning 
av att det är sådana nyckeltal som Kolada valt att specifikt jämföra mellan 
olika kommuner. Kolada använder ett så kallat trafikljussystem för att göra 
jämförelser olika kommuner emellan, vilket innebär att de 25 % bästa 

 
1 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16751&tab_id=84105  

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16751&tab_id=84105
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kommunernas utfall för ett nyckeltal får en grön färg, de 25 % sämsta får en 
röd färg och de som ligger däremellan får en gul färg (se bilaga 2 för utfall 
för samtliga 64 nyckeltal).  
 
Tabell 1. Urval av nyckeltal gällande integration i databasen Kolada. 

Nyckeltalsid. Nyckeltal Koppling till 
handlingsplan inom 
social hållbarhet 

N18409 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Handlingsplan social 
hållbarhet 
(Utbildning) 

N18410 Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat 
mindre än två kurser, av nybörjare två år tidigare, 
andel (%) 

Handlingsplan social 
hållbarhet 
(Utbildning) 

N00973 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Handlingsplan för 
social hållbarhet 
(Arbete och 
sysselsättning) 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

N00700 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 
(flyktingar) 20-64 år, andel (%) 

Handlingsplan social 
hållbarhet (Arbete 
och sysselsättning) 

N07907 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel 
(%) 

Handlingsplan för 
social hållbarhet 
(Bostäder) 

 
I augusti 2022 presenterades olika möjliga nyckeltal gällande integration för 
processledingsgruppen för social hållbarhet. Processledningsgruppen anser 
inte att det är lämpligt att följa ytterligare nyckeltal än de som används 
nationellt. Det ovan föreslagna nyckeltalen från Kolada ger möjlighet för oss 
till jämförelse med andra kommuner och att följa utvecklingen över tid. 
Stadsledningskontoret såväl som processledningsgruppen anser inte att det 
skapar något värde att till exempel dela upp ytterligare nyckeltal utifrån 
etnisk bakgrund. De verksamheter i staden som har ett behov av att följa 
olika nyckeltal för sin egen planerings skull gör det. Exempelvis delar barn- 
och utbildningsförvaltningen in behörigheter och meritvärden utifrån 
föräldrarnas utbildningsbakgrund och etnisk bakgrund som en del av den 
sociala vikt som utgör grund för resursfördelning till olika skolor. 
Stadsledningskontoret ser ingen anledning att rapportera denna typ av 
verksamhetsspecifika data till kommunfullmäktige.  
Förfarandet i form av dialog med processledningsgruppen enligt ovan 
ersätter den föreslagna remissen till nämnderna.  
 

2. Dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Återrapportering av de utvalda nyckeltalen gällande integration kommer att 
ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en gång per år. Analys av 
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nyckeltalen görs av Hållbarhetsenheten i samarbete med 
processledningsgruppen för social hållbarhet.  
Rapporteringen kommer att ingå i uppföljning av och analys inom program 
för social hållbarhet. I samband med revidering av program för social 
hållbarhet kommer uppföljningen av dessa nyckeltal att ses över.  
 

 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 

 



Nyckeltal för uppföljning av program för social hållbarhet Handlingsplan Målområde i handlingsplan
Framtidstro unga Hp social hållbarhet Övergripande principer
Framtidstro vuxna Hp social hållbarhet Övergripande principer
Allmän tillit unga Hp social hållbarhet Övergripande principer
Allmän tillit vuxna Hp social hållbarhet Övergripande principer
Förvärvsfrekvens Hp social hållbarhet Övergripande principer
21-24-åringar med gymnasieexamen Hp social hållbarhet Övergripande principer
Låg ekonomisk standard Hp social hållbarhet Övergripande principer
Beräknad återstående medellivslängd Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Självskattad hälsa unga Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Självskattad psykisk hälsa vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Besvär av ängslan, oro eller ångest vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Dagligrökare vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Riskbruk av alkohol vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Riskbruk av alkohol unga Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Narkotikaanvändning vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Narkotikaanvändning unga Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Övervikt/fetma vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Fysisk aktivitet enligt rekommendation vuxna Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Fysisk aktivitet enligt rekommendation unga Hp social hållbarhet 1. Hälsa
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare Hp social hållbarhet 2. Utbildning
Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat mindre än två kurser, av nybörjare två 

år tidigare Hp social hållbarhet 2. Utbildning

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) Hp social hållbarhet 3. Arbete och sysselsättning
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år Hp social hållbarhet 3. Arbete och sysselsättning
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2 Hp social hållbarhet 4. Bostäder
Valdeltagande per distrikt (register) Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Valdeltagande bland olika grupper (valdeltagandeundersökning) Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Allmän tillit unga Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Allmän tillit vuxna Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Tillit i bostadsområde Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Förtroende för olika institutioner Hp social hållbarhet 5. Inkludering, samhandling och demokrati
Skillnader i medianinkomst per delområde (byts till inkomster) Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Antal områden i socioekonomisk utsatthet Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Skillnader i utanförskapskostnader (SEK-modellen) Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Avstått utevistelse vuxna Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Trygghet i bostadsområde vuxna Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Tillgång till park och stadsdelsskog inom 300 m Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar



Anmälda skadegörelsebrott Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Anmälda tillgreppsbrott Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Anmälda våldsbrott Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Våldsutsatthet vuxna Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Våldsutsatthet unga Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar
Våldsärenden inom Individ- och familjeförvaltningen Hp social hållbarhet 6. Trygghet och levande kommundelar

Valdeltagande 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Allmän tillit unga

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Allmän tillit vuxna

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Förvärvsfrekvens

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Förtroende för olika institutioner vuxna

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Nöjdhet med fritid unga

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 1. Delaktighet och tillit

Avstått utevistelse vuxna

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 2. Säkra och trygga fysiska miljöer

Trygghet i bostadsområde vuxna

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 2. Säkra och trygga fysiska miljöer

Anmälda brott 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 2. Säkra och trygga fysiska miljöer

Antal rapporter om otrygga platser i offentlig miljö

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 2. Säkra och trygga fysiska miljöer

Anmälda narkotikabrott 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 3. Narkotika och langning

Narkotikaanvändning bland unga 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 3. Narkotika och langning

Narkotikaanvändning bland vuxna 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 3. Narkotika och langning

Antal anmälda brott avseende langning

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 3. Narkotika och langning

Trygghet i skolan unga

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 4. Trygghet i skolan

Kränkande behandling i skolan unga

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 4. Trygghet i skolan



Gymnasiebehörighet

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 4. Trygghet i skolan

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 4. Trygghet i skolan

Antal anmälda våldsbrott 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 5. Våld

Våldsutsatthet unga

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 5. Våld

Våldsutsatthet vuxna

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 5. Våld

Våldsärenden inom Individ- och familjeförvaltningen

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 5. Våld

Antal olika aktörer som deltar i olika forum och möten 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 6. Samarbete

Nöjdhet gällande processen för samarbetet 

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 6. Samarbete

Nöjdhet gällande resultatet/effekten av samarbetet

Hp Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande 6. Samarbete
Valdeltagande Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Besökare på mötesplatser för äldre Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Besökare på fritidsgård och fritidsklubb Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Medlemmar i idrottsföreningar Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor på ordförandeposter Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Antal medarbetare per chef Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) Hp jämställdhet 2. Ekonomisk jämställdhet
Förvärvsfrekvens Hp jämställdhet 2. Ekonomisk jämställdhet
Arbetslöshet Hp jämställdhet 2. Ekonomisk jämställdhet
Egenföretagare Hp jämställdhet 2. Ekonomisk jämställdhet
Lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier Hp jämställdhet 2. Ekonomisk jämställdhet
Medianlöner bland medarbetare inom Västerås stad Hp jämställdhet 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Utbildningsnivå Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Gymnasiebehörighet Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
21-24-åringar med gymnasieexamen Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Trivsel i skolan Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Trygghet i skolan Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Skolnärvaro Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Könsfördelning på olika gymnasieprogram Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Utveckling och lärande på förskolan Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning
Arbete mot kränkande särbehandling Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning



Jämställdhet i skolan Hp jämställdhet 3. Jämställd utbildning

Fördelning av VAB mellan kvinnor och män (befolkningen) Hp jämställdhet

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet

Fördelning av föräldraledighet mellan kvinnor och män (befolkningn) Hp jämställdhet

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet

Fördelning av VAB mellan kvinnor och män (anställda i Västerås stad) Hp jämställdhet

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet

Fördelning av föräldraledighet mellan kvinnor och män (anställda i Västerås stad) Hp jämställdhet

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet
Självskattad hälsa vuxna Hp jämställdhet 5. Jämställd hälsa
Självskattad psykisk hälsa vuxna Hp jämställdhet 5. Jämställd hälsa
Ohälsotal Hp jämställdhet 5. Jämställd hälsa
Sjukfrånvaro (anställda i Västerås stad) Hp jämställdhet 5. Jämställd hälsa
Våldsutsatthet i skolan unga Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Utsatthet för sexuella trakasseringar Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Våldsutsatthet vuxna Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Anmälda våldsbrott Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Antal hjälpsökande kvinnor Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Våldsärenden inom Individ- och familjeförvaltningen Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Utsatthet för kränkning och diskriminering (anställda i Västerås stad) Hp jämställdhet 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

OBS! Indikatorer för handlingsplanerna för personer med funktionsnedsättning samt ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) saknas. 



Lista samtliga indikatorer
Nyckeltalsid Nyckeltal

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal
N01951 Invånare  totalt, antal
N01955 Invånare 20-64 år, antal
N01976 Invånare 0-19 och 65+, antal

N01990 Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal

N01991

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i ABO

N01992

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i EBO

N01995

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i övrigt boende

N01993

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, 

antal/1000 inv
N02002 Anvisade ensamkommande barn, antal

N01987

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med 

uppehållstillstånd, antal

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal

N02006

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal/1000 inv

N18409

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 

tidigare, andel (%)

N18410

Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

N18411

Elever på SFI som avbrutit  utbildningen och klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

N18413

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av 

nybörjare två år tidigare, andel (%)
N18801 Elever i SFI-utbildning, antal

N18701

Elever på SFI som är skyddsbehövande och anhöriga till 

skyddsbehövande, andel (%)
N18702 Elever på SFI med 0-6 års utbildning, andel (%)

N18406 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 1, lägeskommun, andel (%)



N18407 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 2, lägeskommun, andel (%)

N18408 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 3, lägeskommun, andel (%)
N18704 Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)

N18703

Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen, lägeskommun, andel 

(%)
N18705 Elever per lärare i SFI, lägeskommun, heltidstjänster

N00973

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%)

N00991

Lämnat etableringsuppdraget och deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program (Status efter 90 dagar), andel (%). Källa: SCB.
N00960 Inskrivna i etableringsuppdraget under året , antal

N00994

Inskrivna i etableringsuppdraget som saknar formell grundläggande 

utbildning, andel (%)

N00961

Inskrivna i etableringsuppdraget med högst förgymnasial utbildning, 

andel (%)

N00962

Inskrivna i etableringsuppdraget med gymnasial utbildning,  andel 

(%)

N00963

Inskrivna i etableringsuppdraget med eftergymnasial utbildning 

längre än 2 år, andel (%)
N00964 Lämnat etableringsuppdraget under året, antal

N00712

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%)

N00700

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, andel (%)

N00485

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%)

N00486

Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande 

och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

N02994

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)

N02995

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 10+ år, andel (%)

N00701

Studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 

andel (%)



N00702

Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland 

skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

N00703

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken 

förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)
N00708 Arbetslöshet bland inrikes födda 20-64 år, andel (%) av bef.

N00704

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med kort vistelsetid i 

Sverige 0-6 år, andel (%)

N00705

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med förgymnasial 

utbildning, andel (%)

N00706

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med gymnasial 

utbildning, andel (%)

N00707

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med eftergymnasial-

eller forskarutbildning, andel (%)
N01951 Invånare  totalt, antal
N01803 Födelsenetto
N01964 Inrikes flyttningsnetto, antal
N01806 Immigrationsnetto
N00927 Demografisk försörjningskvot
N02924 Framskrivning, förväntad försörjningskvot om 5 år
N02925 Utrikes födda exklusive EU/EFTA, andel (%)
N02926 Utrikes födda, andel (%)
N00214 Anställda 55+, kommun, andel (%)
N00219 Anställda 55+ år, kommun, antal
N07901 Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv
N07907 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
N00221 Utrikes födda 18-64 år, andel (%)

N05825 Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%)
N00220 Utrikes födda 18-64 år bland anställda, kommun, andel (%)
N00217 Anställda utrikes födda, kommun, balanstal



Flyktingmottagande
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Totalt 567 553 684 1 110 1 002 609 419 204 160

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Kvinnor 463 409 261 185 106 77

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Män 647 593 348 234 98 83

Befolkningsmängd
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N01951 Invånare  totalt, antal Totalt 142 131 143 702 145 218 147 420 150 134 152 078 154 049 155 551 156 838

N01951 Invånare  totalt, antal Kvinnor 71 426 72 115 72 786 73 758 74 934 75 770 76 738 77 444 78 036

N01951 Invånare  totalt, antal Män 70 705 71 587 72 432 73 662 75 200 76 308 77 311 78 107 78 802

N01955 Invånare 20-64 år, antal Totalt 82 351 82 991 83 454 84 492 85 768 86 708 87 797 88 586 89 250

N01955 Invånare 20-64 år, antal Kvinnor 40 556 40 785 41 049 41 541 42 095 42 479 42 925 43 270 43 576

N01955 Invånare 20-64 år, antal Män 41 795 42 206 42 405 42 951 43 673 44 229 44 872 45 316 45 674

N01976 Invånare 0-19 och 65+, antal Totalt 59 780 60 711 61 764 62 928 64 366 65 370 66 252 66 965 67 588

N01976 Invånare 0-19 och 65+, antal Kvinnor 30 870 31 330 31 737 32 217 32 839 33 291 33 813 34 174 34 460

N01976 Invånare 0-19 och 65+, antal Män 28 910 29 381 30 027 30 711 31 527 32 079 32 439 32 791 33 128

Asyl och mottagning
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2018 2019 2020 2021

N01990 Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal Totalt 539 324 227 190

N01990 Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal Kvinnor 190 143 107 81

N01990 Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal Män 349 181 120 109

N01991

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i ABO Totalt 0 0 4 0



N01991

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i ABO Kvinnor

N01991

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i ABO Män

N01992

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i EBO Totalt 481 302 211 171

N01992

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i EBO Kvinnor

N01992

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i EBO Män

N01995

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i övrigt boende Totalt 58 22 12 19

N01995

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i övrigt boende Kvinnor

N01995

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal 

i övrigt boende Män

N01993

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, 

antal/1000 inv Totalt 3,6 2,1 1,5 1,2

N01993

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, 

antal/1000 inv Kvinnor 2,5 1,9 1,4 1,0

N01993

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, 

antal/1000 inv Män 4,6 2,4 1,6 1,4

N02002 Anvisade ensamkommande barn, antal Totalt 15 6 9 8

N02002 Anvisade ensamkommande barn, antal Kvinnor

N02002 Anvisade ensamkommande barn, antal Män

N01987

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med 

uppehållstillstånd, antal Totalt 130 80 42 59

N01987

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med 

uppehållstillstånd, antal Kvinnor

N01987

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med 

uppehållstillstånd, antal Män

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Totalt 609 419 204 160

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Kvinnor 261 185 106 77

N01986

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal Män 348 234 98 83



N02006

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal/1000 inv Totalt 4,1 2,8 1,3 1,0

N02006

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal/1000 inv Kvinnor 3,5 2,4 1,4 1,0

N02006

Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, 

antal/1000 inv Män 4,6 3,1 1,3 1,1

SFI
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2018 2019 2020 2021

N18409

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 

tidigare, andel (%) Totalt 64 67 59 49

N18409

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 

tidigare, andel (%) Kvinnor 66 69 64 54

N18409

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 

tidigare, andel (%) Män 63 66 44 36

N18410

Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt 22 13 14 19

N18410

Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor 22 14 12 21

N18410

Elever på SFI som fortsätter utbildningen men klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män 22 12 13 14

N18411

Elever på SFI som avbrutit  utbildningen och klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt 14 20 27 32

N18411

Elever på SFI som avbrutit  utbildningen och klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor 12 17 24 25

N18411

Elever på SFI som avbrutit  utbildningen och klarat mindre än två 

kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män 15 23 25 34

N18413

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av 

nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt 57 58 58

N18413

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av 

nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor

N18413

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av 

nybörjare två år tidigare, andel (%) Män

N18801 Elever i SFI-utbildning, antal Totalt 2 444 2 369 2 107 2 125

N18801 Elever i SFI-utbildning, antal Kvinnor 1 274 1 345 1 245 1 285



N18801 Elever i SFI-utbildning, antal Män 1 170 1 024 862 840

N18701

Elever på SFI som är skyddsbehövande och anhöriga till 

skyddsbehövande, andel (%) Totalt 71 64 59 54

N18701

Elever på SFI som är skyddsbehövande och anhöriga till 

skyddsbehövande, andel (%) Kvinnor 66 61 59 54

N18701

Elever på SFI som är skyddsbehövande och anhöriga till 

skyddsbehövande, andel (%) Män 77 67 59 53

N18702 Elever på SFI med 0-6 års utbildning, andel (%) Totalt 22 25

N18702 Elever på SFI med 0-6 års utbildning, andel (%) Kvinnor

N18702 Elever på SFI med 0-6 års utbildning, andel (%) Män

N18406 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 1, lägeskommun, andel (%) Totalt 16 27 27 29

N18406 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 1, lägeskommun, andel (%) Kvinnor 30 34

N18406 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 1, lägeskommun, andel (%) Män 21 21

N18407 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 2, lägeskommun, andel (%) Totalt 53 51 48 44

N18407 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 2, lägeskommun, andel (%) Kvinnor 47 43

N18407 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 2, lägeskommun, andel (%) Män 49 46

N18408 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 3, lägeskommun, andel (%) Totalt 23 23 25 27

N18408 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 3, lägeskommun, andel (%) Kvinnor 22 23

N18408 Kursdeltagare inom SFI på studieväg 3, lägeskommun, andel (%) Män 29 34

N18704 Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) Totalt 13,8 12,3 24,2 13,6

N18704 Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) Kvinnor

N18704 Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) Män

N18703

Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen, lägeskommun, andel 

(%) Totalt 41 45 43

N18703

Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen, lägeskommun, andel 

(%) Kvinnor

N18703

Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen, lägeskommun, andel 

(%) Män



N18705 Elever per lärare i SFI, lägeskommun, heltidstjänster Totalt 34,7 29,1 41,4 28,3

N18705 Elever per lärare i SFI, lägeskommun, heltidstjänster Kvinnor

N18705 Elever per lärare i SFI, lägeskommun, heltidstjänster Män

Etableringsuppdraget
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2018 2019 2020 2021

N00973

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%) Totalt 44 38 22 26

N00973

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 23 30 19 20

N00973

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%) Män 56 44 27 34

N00991

Lämnat etableringsuppdraget och deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program (Status efter 90 dagar), andel (%). Källa: SCB. Totalt 41 48 62 62

N00991

Lämnat etableringsuppdraget och deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program (Status efter 90 dagar), andel (%). Källa: SCB. Kvinnor 49 47 63 67

N00991

Lämnat etableringsuppdraget och deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program (Status efter 90 dagar), andel (%). Källa: SCB. Män 36 48 61 54

N00960 Inskrivna i etableringsuppdraget under året , antal Totalt 1 890 1 410 826 504

N00960 Inskrivna i etableringsuppdraget under året , antal Kvinnor 816 728 506 308

N00960 Inskrivna i etableringsuppdraget under året , antal Män 1 074 682 320 196

N00994

Inskrivna i etableringsuppdraget som saknar formell grundläggande 

utbildning, andel (%) Totalt 7,9 9,5 12,7 12,1

N00994

Inskrivna i etableringsuppdraget som saknar formell grundläggande 

utbildning, andel (%) Kvinnor 11,4 11,1 13,2 12,0

N00994

Inskrivna i etableringsuppdraget som saknar formell grundläggande 

utbildning, andel (%) Män 5,2 7,8 11,9 12,2

N00961

Inskrivna i etableringsuppdraget med högst förgymnasial utbildning, 

andel (%) Totalt 46 51 56 54

N00961

Inskrivna i etableringsuppdraget med högst förgymnasial utbildning, 

andel (%) Kvinnor 44 47 52 56



N00961

Inskrivna i etableringsuppdraget med högst förgymnasial utbildning, 

andel (%) Män 48 55 62 51

N00962

Inskrivna i etableringsuppdraget med gymnasial utbildning,  andel 

(%) Totalt 27 25 20 20

N00962

Inskrivna i etableringsuppdraget med gymnasial utbildning,  andel 

(%) Kvinnor 26 26 23 19

N00962

Inskrivna i etableringsuppdraget med gymnasial utbildning,  andel 

(%) Män 28 23 16 21

N00963

Inskrivna i etableringsuppdraget med eftergymnasial utbildning 

längre än 2 år, andel (%) Totalt 19 15 11 14

N00963

Inskrivna i etableringsuppdraget med eftergymnasial utbildning 

längre än 2 år, andel (%) Kvinnor 19 15 12 14

N00963

Inskrivna i etableringsuppdraget med eftergymnasial utbildning 

längre än 2 år, andel (%) Män 19 14 10 15

N00964 Lämnat etableringsuppdraget under året, antal Totalt 850 778 430 271

N00964 Lämnat etableringsuppdraget under året, antal Kvinnor 306 341 257 160

N00964 Lämnat etableringsuppdraget under året, antal Män 544 437 173 111

Ekonomi och försörjning
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2018 2019 2020

N00712

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Totalt 69,7 74,2 59,7

N00712

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Kvinnor

N00712

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Män

N00700

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, andel (%) Totalt 59,3 60,8 59,7

N00700

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, andel (%) Kvinnor 51,8 55,4 54,5

N00700

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, andel (%) Män 65,4 65,2 63,9

N00485

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Totalt 59,0 60,2



N00485

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Kvinnor

N00485

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20-64 år, andel (%) Män

N00486

Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande 

och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Totalt 0,3 0,6

N00486

Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande 

och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Kvinnor

N00486

Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande 

och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Män

N02994

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Totalt 50,8 52,9 47,9

N02994

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Kvinnor 34,3 40,9 30,9

N02994

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Män 63,8 60,4 57,8

N02995

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 10+ år, andel (%) Totalt

N02995

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 10+ år, andel (%) Kvinnor

N02995

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-

64 år, vistelsetid 10+ år, andel (%) Män

N00701

Studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 

andel (%) Totalt 20,3 24,4 25,9

N00701

Studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 

andel (%) Kvinnor

N00701

Studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, 

andel (%) Män

N00702

Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland 

skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Totalt 5,0 4,8 5,0

N00702

Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland 

skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Kvinnor



N00702

Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland 

skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) Män

N00703

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken 

förvärvsarbetar eller studerar, andel (%) Totalt 13,8 14,1

N00703

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken 

förvärvsarbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor

N00703

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken 

förvärvsarbetar eller studerar, andel (%) Män

N00708 Arbetslöshet bland inrikes födda 20-64 år, andel (%) av bef. Totalt 6,2 8,8 10,7

N00708 Arbetslöshet bland inrikes födda 20-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor

N00708 Arbetslöshet bland inrikes födda 20-64 år, andel (%) av bef. Män

N00704

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med kort vistelsetid i 

Sverige 0-6 år, andel (%) Totalt 30,7 30,1 27,2

N00704

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med kort vistelsetid i 

Sverige 0-6 år, andel (%) Kvinnor

N00704

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med kort vistelsetid i 

Sverige 0-6 år, andel (%) Män

N00705

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med förgymnasial 

utbildning, andel (%) Totalt 30,2 29,7 29,5

N00705

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med förgymnasial 

utbildning, andel (%) Kvinnor

N00705

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med förgymnasial 

utbildning, andel (%) Män

N00706

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med gymnasial 

utbildning, andel (%) Totalt 36,7 37,0 37,5

N00706

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med gymnasial 

utbildning, andel (%) Kvinnor

N00706

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med gymnasial 

utbildning, andel (%) Män

N00707

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med eftergymnasial-

eller forskarutbildning, andel (%) Totalt 30,0 29,5 29,3

N00707

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med eftergymnasial-

eller forskarutbildning, andel (%) Kvinnor

N00707

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med eftergymnasial-

eller forskarutbildning, andel (%) Män



Anställda i kommunen
Nyckeltalsid Nyckeltal Kön 2018 2019 2020 2021

N00221 Utrikes födda 18-64 år, andel (%) Totalt 27,2 28,3 29,0 29,9

N00221 Utrikes födda 18-64 år, andel (%) Kvinnor 27,5 28,4 29,1 29,9

N00221 Utrikes födda 18-64 år, andel (%) Män 27,0 28,1 28,9 29,8

N05825 Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Totalt 17,2 17,2 17,2 17,2

N05825 Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Kvinnor 18,1 18,1 18,1 18,1

N05825 Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Män 16,6 16,6 16,6 16,6

N00220 Utrikes födda 18-64 år bland anställda, kommun, andel (%) Totalt 24,5 25,9 27,5

N00220 Utrikes födda 18-64 år bland anställda, kommun, andel (%) Kvinnor

N00220 Utrikes födda 18-64 år bland anställda, kommun, andel (%) Män

N00217 Anställda utrikes födda, kommun, balanstal Totalt 0,9 0,9 0,9

N00217 Anställda utrikes födda, kommun, balanstal Kvinnor

N00217 Anställda utrikes födda, kommun, balanstal Män
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