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Hej har just läst artikel om "Bra att bo i" ( Blt) Blir inte klok på dessa undersökningar...Ena året
tillhör man ( Olofströms kommun) en av de allra bästa kommunerna för att sedan vara ca 200
placeringar. Då ställer man sig frågan ...Vad är det man utgår ifrån/ bedömningar...Jag bara
undrar ! För Olofström är fortfarande bäst att bo i !!!!!!!!
Karl-Johan

Handläggare
Hej!
Tack för din reaktion och din glädje över att du trivs i Olofström. Det gläder också mig att du
trivs här.
Undersökningarna som finns av alla de olika slag kan vara krångliga att förstå och få
sammanhang i. Den undersökning som BLT hänvisade till är framtagen av tidningen Fokus.
Tidigare år har Olofström placerat sig väl i denna undersökning. I år har man ändrat kriterierna
för undersökningen vilket leder till att man inte kan jämföra dem på det sätt som BLT har gjort.
Det är två helt skilda undersökningar med olika förutsättningar. Man måste alltså hantera
resultatet väldigt försiktigt. Tyvärr har Fokus inte redovisat vad som är skillnader mellan
undersökningarna fullt ut så jag kan inte svara dig på varför det ser ut som det gör. Fokus kan
ge oss tillgång till fylligare information om vi önskar men vi måste då köpa den av dem.

Det som framgår av de öppna artiklarna, som även finns på nätet www.fokus.se, är att man
denna gång utgått ifrån kriterier som är framtagna av Handelshögskolan i Stockholm. Det sägs
att det är forskningsvariabler som använts, bland annat har storlek och geografisk placering
getts större inflytande. Detta märks bland annat genom att flera kranskommuner kring
Stockholm, Göteborg och Malmö kraftigt har höjt sin ranking, även de större kommunerna i
Blekinge har tjänat på detta. En annan sak som de anser viktigt är möjligheter i närområdet
kring kommunen, dvs finns det i en annan kommun i närheten så har det ansetts attraktivt
eftersom man kan utnyttja det även om det inte finns i den egna kommunen.

Jag vill rekommendera dig att inte bry dig om vad som skrivs i en del undersökningar utan
fortsätta trivas med ditt liv där du vill vara. De undersökningar som jag själv lägger störst vikt vid
för att se nöjdhet är dels SCB:s medborgarundersökning, kommer nu i juni, och Kommunens
Kvalitet i Korthet, som är en jämförelse mellan kommuner om kvalitet i den kommunala
verksamheten. Båda de undersökningarna ger en annan bild av hur befolkningen i Olofström
trivs och mår.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig.
Med vänlig hälsning
Per Drysén , Kvalitetsstrateg
Kommunledningsförvaltningen
+4645493118
Per.Drysen@olofstrom.se

