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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2017-11-15 

Justerandes s,gn 

Au§ 191 Dnr KS 0002/2017 

Redovisning av hyresenkät 2017 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen har under 2017 genomfört en hyresgästundersökning genom 

enkät inom allmännyttan. Fastighetschef Jessica Eriksson har inkommit med 
redovisning av hyresenkäten daterad den 30 oktober 2017. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
fastighetschefen i uppdrag att upprätta interna kvalitetsrutiner för 
verksamhetspersonal vad gäller inre och yttre renhållning. Vidare föreslås beslutas 
att ge fastigheten i uppdrag att tillsarnrnans med Hyresgästföreningen ordna 
trygghetsvandringar i ett antal bostadsområden vinterhalvåret 2017/2018. Slutligen 
föreslås beslutas att ge fastighetschefen i uppdrag att återrapportera interna 
kvalitetsrutiner verksamheten och utvärdering av trygghetsvandringar till allmänna 
utskottets sammanträde i april 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbeslyrkande 
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Fastighetsavdelningen har under 2017 låtit genomföra en hyresgästundersökning inom 
allmännyttan. Den visar ett förbättrat resultat inom flera områden jämfört med den senaste 
undersökningen som genomfördes 2015. Dock finns fortfarande förbättringspotential 
avseende flera områden, I ett nationellt perspektiv hamnar kommunen i mittenskiktet inom de 
flesta områden. Området Rent och snyggt ligger sämst till och behöver förbättras avsevärt. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av hyresgästenkät Ljusnarsbergs kommun, daterad 2017-10-30. 

Ärendet 
Att genomföra en hyresgästundersökning med jämna mellanrum är ett viktigt underlag som 
bör ligga till grund för verksamhetsplaneringen på avdelningen. Resultatet ger indikationer på 
vad kommunens som hyresvärd gör bra och vad som kan utvecklas. Det är inte nödvändigtvis 
de kostsamma åtgärderna som hyresgästerna uppskattar mest och eftersom verksamhetens 
ekonomiska resurser är relativt knappa bör fokus ligga på att förbättra de områden som lätt 
kan påverkas t.ex. med hjälp av den egna personalens arbetsinsatser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att ge fastighetschefen i uppdrag att upprätta interna kvalitetsrutiner 
för verksamhetspersonal vad gäller inre och yttre renhållning. 

Att ge fastighetschefen i uppdrag att tillsammans med 
Hyresgästföreningen ordna trygghetsvandringar i ett par 
bostadsområden under vinterhalvåret 2017/2018. 

Att ge fastighetschefen i uppdrag att återrapportera interna 
kvalitetsrutiner verksamheten och utvärdering av trygghetsvandringar 
till allmänna utskottets sammanträde i april 2018. 

Jessica Eriksson 
F astighetschef 

Ljusnarsbergs kommun 

Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 
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Bakgrund 
Under 2015 genomfördes en hyresgästundersökning inom allmännyttan i Ljusnarsbergs 
kommun med hjälp av företaget. AktivBo. Syftet var att få en uppfattning om hur 
hyresgästerna trivs med kommunen som hyresvärd, vad som är bra och vad som kan 
förbättras. Resultatet av undersökningen har legat ti !I grund för verksmnhetsmål, 
aktivitetsplaner och medarbetarnas personliga mål och fökusområden 

Under 2017 har en ny undersölrning genomförts av sa.mma företag. Resultatet har förbättrats 
på många områden vilket är glädjande. Ett flertal förbättring.sområden kvarstår dock. Nedan 
föijer en sammanfattning av resultatet. 

Svarsfrekvens 
Arets undersökning har g,:mcmförts som en roralu ndersökning det vill säga att samtliga 
hyresgäster fått delta i undersökningen. Svarsfrekvensen uppgick i årets undersökning till 52,3 
% vilket är en liten minskning jämfört med 20 I 5 (54,5 %). Då :-,i,,arsfrekvensen är relativt låg 
bör slutsatser hing resultatet göras med vis.: försiktighet. Fötra mätningens resultat återfördes 
till hyresgästema i form av en sammanfattning som anslogs i trapphuser. I samband med att 
årets enkät .skickades ut fanns information om undersökningen I iksorn en uppmaning om 
de ltagande på avdelningens hemsida . \ ven årets resu ltat kommer att återfön1.s till 
hyresgästerna då det är en viktig del för art öka svarsfrekvensen i bmmande mätningar. 

Extern bench marking 
Vid en jämförelse mot övriga hyresvärdar i undersökningen a.terfinns Ljusnarsbergs kommun 
i mellanskiktet inom samtliga områden. Inom området Rent och snyggt finns den största 
utveckling.spotentialen där bara 68,4% av hyresgästerna som helhet är nöjda. 
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Att läsa resultatet 
De positiva svaren i diagrammen visas i ljusblått och mörkblått och de negativa svaren i 
orange och rött. Ju högre siffror på den blå delen desto bättre betyg. Siffran längst till höger är 
den sammanlagda andelen som är nöjda och siffran till vänster är den sammanlagda andelen 
missnöjda. Jämförelse med senaste mätningens resultat, 201 '), framgår i diagrammet och 
redovisas med rosa siffror och linjer. 

Servicekvalitet 
Servicekvalitet är en sammanvägning av hur hyresgästerna upplever hyresvärdens service. 
Frågorna som hyresgästerna besvarat. dela,s in i områdena Ta kunden på al!V&.r, Trygghet, Rent 
och snyggt och Hjälp när det behövs Det totala betyget för servicekvalitet visar att 80,1 % av 
hyresgästerna är nöjda vi lket är en liten ökning sen 2015 ("78,8%). Det stora 
,.nvecklingsområdet inom servicekval ttet är Rent och snyggt där kommunen, trots en liten 
förbättring sedan 2015, med knapp marginal klarar sig frår, att tillh':ira den 1ämsta fjärdedelen 
av alla bolag i undersökningen. 

Ren! oct, snyg~ 67 3~ 

SERVICS<V>.l.lTET 78 8% 

• Mycicet bra () 
[I Ganslia bra O 

Service kvalitet 
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o ttasebrao 
• Dåljgl 0 

-31,6% 

-50,0% SO.i)% 

• Jäm1öref,e (2015) 

100,0% 



Ta kunden på allvar 
Inom området Ta kunden på al! var 3es flera förbättringar sedan förrn mätningen. Den mest 
positiva förändringen gäller info rmation från värden när något ska göras i fastigheten (+"", 5 
procentenheter) och information från värden/förvaltningen i övrige (+7,7 procentenheter). 
Däremot har betyget på hur förvaltnings personalen hå llit sin& 1'5ften minskat något I iksom 
andelen som är nöjda med telefontiderna. 

Ta kunden på allva, 

Telefontider 8:i-3'~ 

Besökstider 80.~ 

Komme fram på telefonJ\na:t 86,07<-

Fe teg pe rätt person &3,6% 

Fe itg:rd&' vicl~na till föt;d ev synpun!det 81 ,6'"" 

Hur förvatningspersonalen h8r h&N~ sina löften 614 

Beinötende vid senaste kontakten 8S, I· 

Betnåleinde av festighetsskötaren vid felanmälan 93,9'1 

Bemöt&'"lde ev repordlören \lid felerunäfen 97,7 

ll'lfonn«ionen nör ngt ska göres l festlgheten 79,n"lc, 

Info tron v&rdenlförvettningen i ovrigt 78.~ 

• Myci<et Lva (2017) 
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Trygghet 
fnom området Trygghet har flera betyg fö rbättrats sedan förra mätningen. Anmärkr1ingsvär är 
dock den 5tora minskningen av andelen .som äi nöjda med belysningen på gården och nära 
huset. Detta trots att ingen belysning tagits bort och rutiner för kontroH av belysning inte 
ändrats Andelen som upplever trygghet mot inbrott har ökat med 10 procentenheter. lnte
heJler här har något ändrats från värdem sida. 

Trygghet 

Kontakt med grann..c;rn& 92 2~. 

Störs lr1e av grannars sätt ett leva 88,5% 

Säkerhet mot lnbrctt 59,1% 

Förrooens säkerhet rro! inbrott 68,8% 

Personig trygghe: i trcpphts 91 ,7*-

Personlig trygghet i ktHeiremo 86,tC,.. 

Belysning pA g!,d ocn nare hiJset 885~ 

Personlig trygghet I on'rldet kväl,ar/nlitter 79,6% 

Säkerheten för parkerade ~r 7'!,1% 

. Mycket bre (2017) 
[:] Oanske bra (2017) 

D Inte så bra (2017) 

DAI!gt (2017) 

-100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

• .mmtörelse (2015) 
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Rent och snyggt 
I kategorin Rent och snyggt återfinns några avsevärda förbättringar. Det gäller främst städning 
av entreer och trapphus samt skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor. Däremot har 
resultaten vad gäller städning av .soputrymmen och tvättstuga liksom städutrustning .i 
tvättstuga försämrats trots att avdelningens personal haft extra fokus på dessa områden sedan 
förra undersökningen Resultatet kräver rannsakan och uppföljning av den egna personalens 
arbetsinsats men också av hur kommunen som hyresvärd kommunicerar med hyresgäster 
exempelvis reg!er kring sophantering och städning av tvättstuga. 

Rent & snyggt 

Städfing 8V entre 62,S~ 

Städnlng SY trapphus 56,7% 

Tillsyn/städning av köSa,eMld 58,1% 

stäånng &V tvättstuga 60,0% 

städllrl.lStrw'ig i tvöttstuga i:.s.7~. 

Sopnsntering 8l3% 

Mbjligheter ti kö!sortering 6~,C>~ 

StattlinQ tw soputrymmen 56,1'*· 

Städning av gård och närmaste Ltemffjö 69,n--

Skötsel av rabatter, buskar, ~rölltl ytor 62 3'1-

Snöröjn!ng och sandnfng virtertid 78,6% 

• MYci<et bra (2017) 
El OaMlc~ bra (2017) 

-100,0% 

D lrie s-A br~ (lJ:11) 

• ~(1017) 

-50,0% 0,0% 50,0% 

• J~r,förslse (2015) 

100,0% 



8 

Hjälp när det behövs 
I kategorin Hjälp när det behövs har andelen som är nöjda med hur det är att göra en 
felanmälan minskat med några prncentenheter. Dock är det ingen som tycker att det fungerar 
dåligt. Precis i samband med att enkäten skickades ut infördes det nya fastighetssystemet 
Momentum där hyresgästerna har möjlighet att göra felanmälan på nätet och sedan kunna 
följa sitt ärende ända tills fastighetsskötaren markerat felet som avhjälpt. Det borde medföra 
en förbättring på frågan till nästa undersökning. Glädjande är att andelen som anser att fel 
repareras inom rimlig tid ökat med hela l O procentenheter. Dock är färre nöjda med kvaliteten 
på arbetet jämfört med senaste mätningen 

Hjalp nar det behovs 

Anmäla felet 92 ,0'1.-. 

Få bekrattat att felet var avhjälpt 79,5% 

Kvalitet pA tAföri erbete/åtg6rd 69,4 ~ 

Hur städade fsstighetssköterentreparatören efter sig 82 ,1 % 

• Mycket bta (2017 J 

D Ganska bl'a (2017) 
D rrte s& tlta (201 7) 

Oåf-4 (2017) 

100,0% 

-10,1% 

-13,9% 88,1% 

-17,3% 

-15,3% 

-50,0% 50,0% 100,0% 

• Jämför~ (2015) 



Förvaltningspolicy 
Vad gäller området förvaltningspolicy ses en liten förbättring för vätTnekomforten både under 
sommar~ och vinterhalvåret. Betyget på lägenhetens utrustning har dock försämrats med hela 
16,5 procentenheter utan någon förändring från hyresvärdens sida vad gätler intervall på 
utbyte och liknande. En förklaring kan vara att standal'den på utrustning i lägenheter rent 
generellt har ökat snabbt och när kommunen inte kunnat öka srandarden i samma takt blir 
resultatet att fler är missnöjda med standarden. Anmärkningsvärt I denna kategori är också att 
bara drygt hälften av hyresgästerna är nöjda med lägenhetens underhåll. Andelen som tycker 
att värden bidrar ti Il en hållbar utveckling har ökat med drygt 11 procentenheter men det finns 
fortfarande en stor utvecklingsp,)tentia! på området. Missnöjet med underhållet är svårt att 
snabbt komma tillrätta med då det finns mycket begränsade resurser ti ll underhåll i 
förhållande till de stora behoven. 

Forvaltningspolicy 

Vlwmekomfort Sommerhalvår 84 :,~ 

VMmekomfort Vinlerhelvå: 71,2't 

Lägenhetens utrt.JStninQ ffi,6'l( 

Lagenhetens undemAII 5~ .e~ 

~ gheterM ett egere rrn1jömedvetet 7 2 ,50;( 

MöJiohet ett tA pessende tv!tflder 84, 1 1,.. 

• Mycl-.:et bri (2017) 

liJ Ganska bra (2017) 

UnderhAN av traopr.us 81 .6% 

0 Inte så bre (2017' 
Dåligi (2017) 

-100,0% 

-29,7~ 

-41,8% 

-40,0~ L-0~_ ....... __ __,J_ 

-50,0% 0,01( 50,0% 100,0% 

• J!l!flfdrelse (2015) 
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Profi l 
Ett mycket glädjande resultat i hyresgästundersökningen är att andelen hyresgäster som trivs 
med förvaltningen ökat med nästan l O procentenheter och andelen som trivs med 
värden/förvaltningsföretaget har ökat med 7 procentenheter. Att fler känner igen värdens och 
fö rvaltningens personal trots att ny personal anställts de senaste åren kan antas hänga ihop 
med satsningen på profilkläder liksom en mer informativ hemsida med både bilder och 
kontaktuppgifter till personal. f'.f ågot motsägelsefullt med övriga resultat inom kategorin kan 
tyckas vara att andelen som kan tänka sig ai1 rekommendera värden/förvaltningen ändå 
minskat en aning. 

Profil 

r, ivsel rned föM:i:tningen 7 J ,l\% 

Kanna igen vardei;slförva.tningens personal 7 4 .ifl-

Känna Igen enfrt-ade en!rspranörer1han1verkare 70 ,8°1--

Ker, tänks s,g rek. Ytirdenttöt~~eri 87 .8~ 

• Mycket bra el rr.otsv (2017) 
C) Geriska bre el. mo!$\/ (2017) 

-100,0% 

0 rte d tr" el t'>!:l!sv (2017) 

Dålig! el l!dsv riom 

-16,5% 

-10,8% 

-17,5% 

,30,5%, 

·-13,0% 

-50,0% 0,0% SÖ{J% 100,0% 

Jäm1öretse (2015) 



Valuta för hyran 
Andelen som anser att de får valuta för hyran har minskat något vilket möjligen beror på att 
medla synliggjort kommunens relativt sett, höga hyreshöjningar, högst i Örebro län de två 
senaste åren. Snitthyran i kommunen ligger dock :fo rtfarande bland de lägsta i länet. 

Får vaiuta tör byrespengar i t. ~-

Ja abSolut (2Cr1 7) 

D ,Ja delvis (2017) 

Valuta för hyran 

-26,4% 

-100,0% -50,0% 

[j] Nej bera irie (2017) 

NeJ inte alls (2017) 

0,0% 50,0% 100,0% 

.. Ji3ir,1öre:lse (2015) 



Trivsel 
Den stora majoriteten av hyresgästerna trivs i sin lägenhet, i sin trappuppgång och i 
bostadsområdet även om trivseln i bostadsområdet minskat med ett par procentenheter sedan 
201 5. Det kan hänga samman med att färre upplever att de har bra kontakt med grannarna. 

Trivsel i lägenheten 94,3% 

• Mycli'ct 13fa (2017) 

Cl Ganska bra (2017) 

Trivse l 

-100,0% 

0 Inte sA brn (20, 7) 

Cl Da11g1 (201 i' 

-~0.0% 

-6 Jämförelse (2015) 
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Förslag på förbättringsåtgärder 
Kommunen som hyresvärd bör satsa på enkla förbättringsåtgärder som inte behöver ta stora 
ekonomiska resurser i anspråk. Det är framförallt området Rent och snyggt som sticker ut med 
sämst resultat. För att komma till rätta med detta behöver kommunen dels öka och anpassa 
informationsinsatserna till hyresgästerna. Då en relativt stor andel av hyresgästerna inte har 
svenska som modersmål är textinformation på svenska ett kommunikationssätt med stora 
begränsningar. Avdelningens personal behöver också fokusera mer på att hålla rent både inne 
och ute. 

Bemötande är ett annat område som, även om resultatet redan är gott, kan förbättras. Att all 
personal alltid hälsar med ett leende är en enkel och kostnadsfri åtgärd. Fördelarna i den 
småskaliga verksamheten bör tas tillvara genom att personal är anträffbar och synlig, och att 
man tar sig tid att byta några ord i möte med hyresgästen för en mer personlig kontakt. 

Informationen till hyresgästerna kan också förbättras med små medel. Ett nyhetsbrev som 
skickas ut till alla hyresgäster med viss regelbundenhet, exempelvis varje kvartal, kan vara ett 
sätt att förbättra informationen. 

Tryggheten är ytterligare ett område där det finns förbättringspotential. Det finns flera goda 
exempel från andra hyresvärdar som kommit långt med trygghetsarbete. Genom att 
tillsammans med hyresgäster genomföra så kallade trygghetsvandringar kan flera 
trygghetshöjande åtgärder identifieras. Det kan exempelvis handla om nedtagning av buskage 
eller att anordna aktiviteter för kontaktskapande mellan grannar. 




