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Resultat av hyresgästundersökning 2017 
I början av sommaren 2017 gick en enkät ut till alla våra hyresgäster. Syftet med enkäten 
var att få en uppfattning om vad ni hyresgäster uppskattar i ert boende och vad som kan 
utvecklas och bli bättre. Drygt 52 % svarade och till er vill vi rikta ett stort tack! Era 
synpunkter är viktiga i vår strävan att bli en bättre hyresvärd och fokusera på rätt saker i 
vårt arbete.  
 
Hela resultatet från undersökningen finns tillgängligt på vår hemsida 
www.ljusnarsberg.se/fastigheter 
 
På följande sidor presenteras en kort sammanfattning av resultatet och hur vi arbetar vidare 
för att förbättra oss. 
 
Bilden nedan illustrerar resultatet i stort jämfört med övriga hyresvärdar som deltagit i 
undersökningen. Pilen visar Ljusnarsbergs kommuns resultat. Det blå fältet på mätaren 
motsvarar den bästa fjärdedelen av alla företag i undersökningen. Det gula fältet 
representerar hälften av alla företags resultat och det röda fältet visar den sämsta 
fjärdedelen. Ljusnarsbergs kommun befinner sig i mellanskiktet i samtliga områden. Inom 
området Rent och snyggt finns vår största förbättringspotential. 
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Så läser du resultaten 
De positiva svaren i diagrammen nedan redovisas i ljusblått och mörkblått. De negativa 
svaren visas i orange och rött. Siffran längst till höger är den sammanlagda andelen som är 
nöjda och siffran längst till vänster är den sammanlagda andelen som är missnöjda. 
Jämförelsen med den senaste mätningen 2015 redovisas med rosa siffror och linjer.  
 
 
 

 
Andelen som trivs med förvaltningen och värden/förvaltningsföretaget uppgår till 83,5% 
respektive 89,2 % vilket är en fin ökning sedan förra mätningen. Det är vi mycket glada för 
och det är ett kvitto på att vi är på rätt spår, även om vi såklart kan och vill bli bättre. 
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Inom området förvaltningspolicy finns en stor förbättringspotential. Framförallt 
lägenhetens underhåll och värdens bidrag till en hållbar utveckling får låga betyg. 
Ljusnarsbergs kommuns bostadsbestånd är ålderstiget och underhållsbehovet mycket stort. 
Kommunen använder alla tillgängliga resurser till underhåll men det ekonomiska utrymmet 
är tyvärr inte är tillräckligt.  De senaste åren har dock ett aktivt och medvetet kostnads- 
besparingsarbete bedrivits vilket resulterat i sänkning av driftkostnader med omkring 500 
tkr per år. Resurser som oavkortat används för att öka fastighets- och lägenhetsunderhållet.  

 
Så arbetar vi vidare 
Vi behöver öka den enkla och lättillgängliga informationen till er hyresgäster, till exempel om 
hur vi förväntar oss att ni lämnar soprummet eller tvättstugan efter användning. Avdelningens 
personal behöver också arbeta med ett ökat fokus på att hålla rent och snyggt både ute och inne. 
 
Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut till alla hyresgäster cirka fyra gånger per år för att 
tydliggöra vad vi arbetar med och vad som är på gång. Trygghetsvandringar och aktiviteter för 
kontaktskapande mellan grannar planeras också genomföras under kommande år för att öka 
trygghet och trivsel. 
 
Har du egna tankar om vad vi behöver arbeta med är du varmt välkommen att höra av dig till 
oss. Vi tar tacksamt emot alla förslag till förbättringar. 
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