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INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN

• Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges 
kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

• 2022 deltog 137 kommuner. Ett urval drogs även i de 
resterande kommunerna, för att kunna få fram statistik 
för riket. 

• 38 procent av hela urvalet i Sverige besvarade 
undersökningen. 

• I detta dokument redovisas resultatet för Grums 
kommun.
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I kommunen drogs ett slumpmässigt 
urval på 1 000 personer 18 år eller äldre. 

Av dessa svarade 387 stycken, vilket 
motsvarar en svarsandel på 39%.

VILKA HAR SVARAT?
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93,8% 
av kommunens 

invånare tycker att 
kommunen är en 

mycket eller ganska 
bra plats att bo och 

leva på.

85,4% 
av kommunens 

invånare tycker att 
kommunen sköter 
sina verksamheter 
på ett mycket eller 

ganska bra sätt.

61,7% 
av kommunens 

invånare kan 
rekommendera 

andra som inte bor 
i kommunen att 

flytta hit.



Boende och boendemiljö



Boende och boendemiljö
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Skola och omsorg



Skola och omsorg
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Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter



Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter



samhällsservice



samhällsservice



Resor och kommunikationer



Resor och kommunikationer



Bibliotek, kulturliv och mötesplatser



Bibliotek, kulturliv och mötesplatser



Idrott, motion och friluftsliv



Idrott, motion och friluftsliv



Underhåll av den offentliga miljön



Underhåll av den offentliga miljön



Trygghet i samhället



Trygghet i samhället



Klimat- och miljöarbete



Klimat- och miljöarbete



Bemötande, information och inflytande



Bemötande, information och inflytande



Jämlikhet och integration



Jämlikhet och integration



Förtroende



förtroende



Kommunen som helhet



Kommunen som helhet
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