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Pressmeddelande 

 

Kritik på teknik 
Både ris och ros i invånarnas svar i enkäten som delades ut i början av året gäl-

lande den tekniska enhetens arbete i Tingsryds kommun. Det visar resultatet i 

undersökningen som nu publicerats. 

 

Med undersökningen Kritik på teknik vill kommunen ta reda på om vi lever upp till 

invånarnas krav på god service och vad de har för önskemål och prioriteringar. 

Ettusen invånare fick enkäten i sin brevlåda och svarsfrekvensen har varit god, över 55 

procent har besvarat de 40 frågorna som ställdes. 

 

Enligt svaren så är många nöjda med kvalitén på dricksvattnet och att gator och torg 

sköts bra. Dessutom är de flesta positivt inställda till hur återvinningscentralerna sköts 

och information kring hur avfall ska sorteras. Däremot framkom kritik mot att det varit 

många avbrott i vattenförsörjningen, där ligger också Tingsryd högre jämfört med öv-

riga kommuner som gjort undersökningen. Invånarna var också mindre positiva när det 

handlade om lekparkernas skötsel och utrustning. 

Tekniska avdelningen kommer därför att arbeta vidare med att minska antalet avbrott 

gällande dricksvattenförsörjningen och att titta närmare på lekplatserna i kommunen.  

 

Det är första året som Tingsryds kommun deltar i undersökningen som genomförs vart 

tredje år runt om i landet. 

. 

 

Kritik på teknik 

Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners 

service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshante-

ring. 

 

Syftet med rapporten är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och 

prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service 

som medborgarna ställer. Ett annat syfte är att synliggöra eventuella brister i servicen 

som behöver åtgärdas. 

 

Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

 

För mer information kontakta: 

 

 Jonas Weidenmark 

Teknisk chef 

jonas.weidenmark@tingsryd.se 

Telefon: 0477-441 18 

 

Carina Axelsson 

VA-chef 

carina.axelsson@tingsryd.se 

Telefon: 0477-442 52 

 


