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Läget på Gotland
10 indikatorer ur 5 perspektiv om Gotlands ekonomi

Almedalsveckan 2016
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Gotland är det län som har lägst
medianinkomst i Sverige. Det skiljer
ungefär 25 000 kronor från rikssnittet.
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11,8 procent av gotlänningarna
använde ROT-avdraget under 2014,
vilket är något högre än rikssnittet
som låg på 11,0. Det genomsnittliga
avdraget var 13 500 kronor per
person som använde ROT.
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Andelen sysselsatta i nystartade
företag, som andel av det totala antalet
förvärvsarbetande, uppgick till 9,3
procent för Gotland år 2010. Högst
andel hade Stockholms län med 4,0 och
lägst hade Blekinge län med 1,8

Nystartade företag per
1000 invånare

Gotland tillhör de län där RUT-avdraget
används minst. Bara 4,5 procent
använder RUT. Det genomsnittliga
avdraget var 3 900 kronor per person
som använde RUT.
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Etableringsfrekvens

Etableringsfrekvensen visar antalet
nystartade företag per 1000 invånare.
Högst etableringsfrekvens har
Stockholms län med 16,1. Gotland
ligger på andra plats med 12,7. Lägst
etableringsfrekvens har Västerbottens
län med 8,8.
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Lokalt företagsklimat undersöker
förutsättningarna för företagande inom
kommuner. Gotland hamnar här på 256:e
plats bland Sveriges 290 kommuner.
Jämföret med 2014 klättrade Gotland 8
platser på rankingen.
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Förvärvsfrekvensen i Gotlands län
var 79,3 procent under 2014. Detta
var högre än rikssnittet på 77,3 %.
Det var relativt stor spridning
mellan länen: Från Hallands län på
81,4 % till Skåne län på 72,4 %.
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Andel företagare
av sysselsatta

I förhållande till det totala antalet
sysselsatta är Gotland det företagsrikaste länet. Hela 19 procent av de
sysselsatta är företagare jämfört med
10,3 procent i hela landet.
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Gotland 33,6
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Före krisen 2008 hade Gotland en
liknande arbetslöshetsutveckling som
resten av riket. Efter krisen gick arbetslösheten ned snabbare på Gotland än i
resten av Sverige.
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Kommunalskatten i Gotlands län ligger
på den femte högsta nivån i Sverige. I
början av 2000-talet låg skattesatsen på
32,25 procent, och har höjts i ﬂera steg
till dagens 33,6. Skattesatsen ändrades
senast år 2014 och höjdes då med 0,5
procentenheter.
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Läget på Gotland
Kommunalskatt

SCB

SCB

SCB:s medianinkomstmått baseras på sammaräknad förvärvsinkomst.
Dessa inkluderar inkomst från anställning och företagande såväl som
pension, sjukpenning och skattepliktiga transfereringar. Inkomst från
kapital ingår ej. Beräknas för individer 20 år eller äldre som var
folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år.

Kommunalskatt består av en skattesats till kommunen och en
skattesats till landstinget. Gotland är både en kommun och ett län
och har därför bara en skattesats.

Arbetslöshet

Förvärvsfrekvens

SCB (AKU)

SCB (RAMS)

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) deﬁnierar arbetslöshet som
andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år. En person är arbetslös
om denna saknar sysselsättning, kan och vill ta ett jobb inom
14 dagar samt har sökt jobb under de senaste fyra veckorna eller om
denna saknar sysselsättning men har fått ett jobb som startar inom
tre månader.

SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik deﬁnierar
förvärvsfrekvensen som andel av befolkningen 20-64 år som
förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.

Andel företagare
av sysselsatta

Lokalt företagsklimat

SCB (AKU)

Svenskt Näringsliv

SCB:s AKU delar upp de sysselsatta på fast anställda, tidsbegränsat
anställda och företagare. Till gruppen företagare räknas företagare
som har någon form av enskild ﬁrma samt personer som är fria
yrkesutövare. Medhjälpande hushållsmedlem som oavlönat arbetar i
någon hushållsmedlems företag inkluderas i måttet.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av
Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger
företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i
kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.

Etableringsfrekvens

Sysselsatta i
nystartade företag

Tillväxtanalys

Tillväxtanalys

Tillväxtanalys ansvarar för oﬃciell statistik över nystartade
företag. Ett företag räknas som nystartat om verksamheten är helt
nystartad eller om verksamheten har återupptagits efter att ha
varit vilande i minst två år eller om man har startat eget med en
verksamhet som man tidigare hade som anställd. Etableringsfrekvensen beräknas som antal nystartade företag per 1 000 invånare.

Ett företag räknas som nystartat om verksamheten är helt nystartad
eller om verksamheten har återupptagits efter att ha varit vilande i
minst två år eller om man har startat eget med en verksamhet som
man tidigare hade som anställd. Förvärvsarbetande inkluderar
sysselsatta och egna företagare.

Andel som utnyttjade RUT

Andel som utnyttjade ROT

SCB

SCB

Antal personer som utnyttjade RUT delat med befolkningen.
Måttet avser personer som är 20 år och äldre och någon gång
under inkomståret var folkbokförda i Sverige. Notera att endast
personer med förvärvsinkomst kan göra skattereduktioner.

Antal personer som utnyttjade ROT delat med befolkningen. Måttet
avser personer som är 20 år och äldre och någon gång under
inkomståret var folkbokförda i Sverige. Notera att endast personer
med förvärvsinkomst kan göra skattereduktioner.
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