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kommun
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Andel Positiva 
Riket

Fråga 01_Var i kommunen bor du? Radetiketter  Andel Negativa kommun  Andel Positiva kommun  Andel Negativa Riket  Andel Positiva Riket

Fråga 02_Hur länge har du bott i din kommun? Fråga 012_03_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,skola eller annan sysselsättning? 86 14 32 68

Fråga 03_Har du på grund av din hälsa svårt att delta i aktiviteter eller klara av sysslor som de flesta andra klarar av? Totalsumma 86 14 32 68

Fråga 04_         11 89 13 87
Fråga 04_         30 70 25 75
Fråga 04_         41 59 21 79
Fråga 04_         27 73 42 58
Fråga 04_          .. .. 24 76
Fråga 04_              35 65 31 69
Fråga 04_               51 49 49 51
Fråga 05_01_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Förskolan

Fråga 05_02_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Grundskolan

Fråga 05_03_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Gymnasieskolan

Fråga 05_04_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Kommunala vuxenutbildningen

Fråga 05_05_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Äldreomsorgen

Fråga 05_06_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Socialtjänsten

Fråga 05_07_Har du under de senaste 12 månaderna fått erfarenhet av någon av följande verksamheter i din kommun? Kommunensverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Fråga 06_                11 89 9 91
Fråga 06_                   7 93 8 92
Fråga 06_               4 96 3 97
Fråga 06_             6 94 8 92
Fråga 06_               13 87 15 85
Fråga 06_               4 96 7 93
Fråga 06_             17 83 8 92
Fråga 06_              15 85 13 87
Fråga 06_               50 50 32 68
Fråga 06_                      49 51 50 50
Fråga 07_1_Har du tänkt flytta inom eller från kommunen under de kommande 12 månader? Flera svar kan markeras

Fråga 08_                   44 56 18 82

Fråga 08_                        55 45 22 78
Fråga 09_                 46 54 21 79
Fråga 09_                    31 69 10 90
Fråga 09_                19 81 10 90
Fråga 09_                         17 83 9 91
Fråga 010             23 77 14 86
Fråga 011              200 49500
Fråga 012           37 63 19 81
Fråga 012           29 71 29 71
Fråga 012                      86 14 32 68
Fråga 012                   94 6 42 58
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Fråga 012_03_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,
skola eller annan sysselsättning?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

Fråga

Fråga 010_Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och ditt hushåll har?

Fråga 011_1_Hur brukar du oftast göra dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller fritidssysselsättning?

Fråga 012_01_Vad tycker du om …utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?

Fråga 012_02_Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen?

Fråga 012_03_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till ar...

Fråga 012_04_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter?

Fråga 012_05_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil?

Fråga 012_06_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil?

Fråga 012_07_Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.)

Fråga 012_08_Vad tycker du om …utbudet av bilpooler i kommunen?

Fråga 012_09_Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar i kommunen?

Fråga 013_Vilken av följande saker tycker du är viktigast att förbättra i kollektivtrafiken i din kommun?

Fråga 015_01_Vad tycker du om bibliotekens…utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

Fråga 015_02_Vad tycker du om bibliotekens…digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

Fråga 015_03_Vad tycker du om bibliotekens…utbud av aktiviteter? ( t.ex. bokklubbar,  författarbesök, sagostunder, utbildning)

Fråga 016_01_Vad tycker du om …utbudet av caféer och restauranger i kommunen?

Fråga 016_02_Vad tycker du om …utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen?

Fråga 016_03_Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)

Fråga 016_04_Vad tycker du om …utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter)

Fråga 016_05_Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.)

Fråga 016_06_Vad tycker du om …kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet?

Fråga 017_01_Vad tycker du om …öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)

Fråga 017_02_Vad tycker du om …möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar?

Fråga 017_03_Vad tycker du om …utbudet av belysta motionsspår  i kommunen? (t.ex. för löpning och skidåkning)

Fråga 017_04_Vad tycker du om …utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym)

Fråga 017_05_Vad tycker du om …utbudet av friluftsområden i kommunen?

Fråga 018_01_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av gator och vägar

Fråga 018_010_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. s...

Fråga 018_02_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av gator och vägar
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