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Pressmeddelande  

 

Tingsryds kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning 
 

Nu är det dags för Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning där 

invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år 

får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin. 

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas 

verksamheter. Hur det är att bo och leva där, samt vilket inflytande invånarna upplever 

att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och vär-

defull vägledning i kommunernas arbete. 

Tingsryds kommun är en av 100 kommuner som i år deltar. 

- Att delta i en medborgarundersökning är förutom att gå och rösta var fjärde år en 

möjlighet att påverka framförallt lokalt. Medborgarundersökningen är vägle-

dande för oss politiker när vi fattar beslut om fördelning av resurser inom olika 

områden. Den utgör även ett underlag när vi ser över vilka områden vi behöver 

förbättra. Ju fler som deltar i undersökningen desto bättre underlag för oss poli-

tiker. Oavsett om du som medborgare är intresserad av samhällsutveckling eller 

inte är detta ett bra tillfälle att påverka lokalt, säger Mikael Jeansson, kommun-

styrelsens ordförande. 

Besvara på webben eller papper 

Deltagarna i undersökningen kan välja att besvara undersökningen antingen på pappers-

enkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbre-

vet som skickats ut i nu slutet av augusti. 

 

Enkäten på andra språk 

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten 

finns även på arabiska. Eventuella kommunspecifika tilläggsfrågor finns endast på 

svenska. 

Om undersökningen 

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kom-

munerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolk-

ningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Årets under-

sökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.  

 

Länkar 

Följande kommuner deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil) 

Resultat från tidigare undersökningar 

 

 

https://publish.ne.cision.com/l/smfhpgpdc/www.scb.se/contentassets/cb675f3b2d314a33b7bb9f9f59eb08c0/kommuner-i-medborgarundersokningen-2020.xlsx
http://publish.ne.cision.com/l/smfhpgpdc/www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003
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FAQ 

https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/ 
 

För mer information kontakta: 

 

 

 

Mikael Jeansson 

kommunstyrelsens ordförande 

mikael.jeansson@tingsryd.se 

Telefon: 070-536 03 37 

 

Kurt Nilsson 

ekonom  

kurt.nilsson@tingsryd.se 

Telefon: 0477-44124 

 

 

https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

