Avgränsningar, definitioner och sekretess
Detta är den tjugofemte årgången av Jönköpings kommun – Områdesfakta.
Syftet med Områdesfakta är att ge en samlad bild av folkmängd, folkmängdsförändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i
kommunens olika områden. Den utgör vid sidan av kommunens statistiska
årsbok ett mycket omfattande statistikunderlag för Jönköpings kommun.

Områdenas omfattning
Kommunen är indelad i 73 planeringsområden. Vid avgränsning av dessa
har eftersträvats att få så homogena områden som möjligt. Avgränsningarna
har bestämts efter trafikleder, naturhinder etc. vilka i detta sammanhang
uppfattats som barriärer. Följande riktlinjer har gällt:
Centrala tätorten:
Avgränsade bostadsområden, större industriområden.
Övriga kommunen:
Större tätorter, landsbygdsdel av församling där större tätort ingår, församling.

Definitioner
Sammanräknad förvärvsinkomst
består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet för personer
16-w år.
I tabellen sysselsatta avses de personer som har förvärvsarbete i det
redovisade området oavsett bostadens belägenhet s.k. dagbefolkning.
I övriga tabeller som rör förvärvsarbetande avses nattbefolkningen – de
som bor i det aktuella området och som har arbete (1-w timmar).

Aktualitet och källa
Uppgifterna avser den 31 december respektive år vad gäller befolkning,
flyttningar, personbilar, inkomster samt nybyggnad av bostäder. Källa för
redovisningen är statistiska centralbyrån.
Bostadsstatistiken är delvis från statistiska centralbyråns Folk- och
bostadsräkning 1990.

Sekretess
I några fall saknas uppgifter. Detta beror på att sedvanliga sekretessbestämmelser har iakttagits. Exempelvis om antalet personer är två eller färre redovisas ej uppgiften.

Symboler
Se ”sekretess”
0

Mellan 0 och 0,5 enheter

0,0

Mellan 0 och 0,05 enheter

..

Logiskt omöjlig eller ej tillgänglig uppgift

Avvikelse
Med hänsyn till vissa redovisningstekniska orsaker vid statistiska centralbyrån kan för vissa områden summan av flyttnings- och födelsenetto avvika
något från angiven total befolkningsförändring.

Upplysningar
Stadskontoret står gärna till tjänst med upplysningar avseende redovisade
uppgifter.
Har Ni funderingar eller idéer på innehållet så hör gärna av Er till oss.
Synpunkter och kritik är av stort värde då det gäller att inför kommande
upplagor förbättra innehållet.
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Karin Lundbrant
Tfn 036-10 57 49
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