VÄXJÖ – BRA ATT BO OCH LEVA I ENLIGT MEDBORGARNA

I våras fick 1 000 medborgare svara på ett antal frågor om hur det är att bo och leva i
Växjö. Bäst betyg får utbildningsmöjligheterna, lägst betyg får bostäder och trygghet.
SCB:s sammanfattande betygsindex Nöjd-Region-Index (NRI) för hur invånarna bedömer
Växjö kommun som en plats att bo och leva på blev 68 på en 100-gradig indexskala.
Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i studien blev 64. Även våren 2008 blev
NRI 68. Över kommunens eget medelbetyg (62) finns faktorerna Utbildningsmöjligheter (76),
Miljö (71), Fritid (69), och Kommersiellt utbud (64). Lägst betygsindex fick faktorerna
Trygghet (52), Arbetsmöjligheter (55), Bostäder (54) och Kommunikationer (57). Faktorn
Arbetsmöjligheter har fått lägre betygsindex 2010 i jämförelse med 2008.
Betyget för Utbildningsmöjligheter blev betydligt högre för Växjö kommun än för
genomsnittet av samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna. För Växjö är
det faktorerna Bostäder och Kommunikationer som har störst betydelse för en förbättring av
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.
Kommunal verksamhet
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter hur nöjda medborgarna är med kommunens
verksamheter. Det sammanfattande betygsindexet för hur invånarna bedömer kommunens
verksamheter blev 62, för samtliga deltagande kommuner var snittet 54. Våren 2008 var
betygsindex 60. Detta anses inte som en statistiskt säkerställd förbättring.
Växjö kommun fick högst betygsindex för verksamheterna Räddningstjänsten (79), Vatten
och avlopp (78), Förskola (68) och Renhållning (68). Faktorn Vatten och avlopp har fått
betydligt högre betygsindex 2010 i jämförelse med 2008. Lägst betygsindex fick
verksamheterna Stöd för utsatta personer (52), Äldreomsorgen (56), och Gator och vägar
(58).
Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna
har Växjö högre betygsindex för verksamheterna Förskolan (68), Gymnasieskolan (64),
Äldreomsorgen (56), Stöd för utsatta personer (52), Gator och vägar (58), Gång- och
cykelvägar (61), Fritid – Idrott (67), Fritid – Kultur (67), Renhållning (68) samt
Räddningstjänsten.
För Växjö kommun är det verksamheterna Äldreomsorgen, Gång- och cykelvägar samt
Miljöarbete som har störst betydelse för en förbättring av helhetsbetyget Nöjd-MedborgarIndex.
Medborgarinflytande
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur invånarna bedömer
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut blev 47, för samtliga
deltagande kommuner var snittet 40. Våren 2008 var betygsindex 45. Detta anses inte som en
statistiskt säkerställd förbättring.
Växjö kommun fick högst betygsindex för faktorn Information, öppenhet (56) och lägst
betygsindex för faktorn Påverkan (45).

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av SCB våren 2010 med ett urval på 1 000 personer i åldrarna
18-84 år i Växjö kommun. Svarsandelen blev 51 % . För de 90 deltagande kommunerna i de
två senaste undersökningsomgångarna vårens undersökning blev den genomsnittliga
svarsandelen 53 %.
Syftet med en medborgarenkät är att undersöka hur invånarna
a) upplever sin kommun som ort att leva och bo på
b) upplever att de kommunala verksamheterna fungerar
c) ser på sitt inflytande på kommunens verksamhet och beslut
För frågor, kontakta
Torun Israelsson, utredare, 0470-415 88, torun.israelsson@vaxjo.se
Bo Frank, kommunalråd, 0470-413 90, bo.frank@vaxjo.se

