
Enkätsvar från medborgarpanel 
 

Sammanfattning 

Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. 

Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning om vad Grästorps invånare 

tycker om Grästorp som ort och kommun.  

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning       

   

Antal deltagare i enkäten: 43 
Antal erhållna enkätsvar: 32 
  

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess 
helhet som en plats att leva och bo på? 

 
Antal svar på frågan: 32  

 

1 = inte alls nöjd 10= i högsta grad nöjd 

 
 
 
 

Några anser att: 

– det är närhet till service, handel och bra 

gemenskap. 

– det är bra tillgänglighet och närhet till beslut 

och påverkan. 

– genomfarten måste förbättras. 

– det är för lite att göra för ungdomar som inte 

är idrottsintresserade, fritidsgård eller andra 

mötesplatser saknas. 

– det är bra utbud av fritidsaktiviteter. 

– Grästorp har ett bra geografiskt läge, närhet 

till söt- och saltvatten, köpcentra, IKEA m.m. 

– Grästorps är ett tryggt ställe. 

– nattbussarna var bra. 

– handeln behöver förbättras. 

– vägarna måste snyggas till. 

– lekplatserna måste rustas upp. 

– skötsel av grönområden och längs gator är 

dålig. 

– cykel- och gångvägar i och utanför samhället 

borde förbättras. 



Någon anser att: 

– det känns som att kommunen saknar ett 

helhetstänk. 

– det är tjafsigt emellan politiker. 

– närproducerade livsmedel borde användas i 

marknadsföringen. 

– det behövs industri så att folk kan jobba nära. 

– man behöver öka företagandet. 

– det är enklare att leva i en liten kommun. 

– det är trevliga bostadsområden. 

– kommunen glömmer att det finns något 

utanför tätorten. 

– Grästorp var bättre förr. 

– Grästorp har utvecklats positivt. 

– inflyttande måste känna sig mer välkomna. 

– Grästorp måste bli snyggare. 

– otydlig stadskärna. 

–närhet till andra kommuner. 

– närhet till natur. 

– handeln växer sakta det är upp till oss 

kommuninvånare att stötta handeln och inte 

klaga på det som inte finns. 

– tro inte att folk ska stanna och handla i 

Grästorp. 

– det är för många tomma lokaler vid torget. 

– service minskar som till exempel polis. 

– man borde ha närproducerat fika och mat på 

Grästorpsmässa m.m. 

– det behöver vara fler avgångar med 

kollektivtrafiken och billigare biljetter. 

– man borde underlätta pendlingen till 

Göteborg. 

– bra att bussarna går ofta men borde stanna på 

andra ställer. 

– bättre öppettider på återvinningsstationen. 

– för få soptunnor. 

– gör en större kommunal lekplats. 

– bra att det byggs nytt kulturhus och 

lägenheter. 

– man ska inte ha storköksmat. 

– skola, vård och omsorg fungerar relativt bra. 

– det behövs mer resurser till skolan. 

– förbättra skolans miljö. 

– skolan kan bli bättre. 

– musiklektioner för diverse instrument. 

– det känns som att den ekonomiska 

situationen är ett stort hot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kan du rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen? 

 

Antal svar på frågan: 32  
 
1 = nej, absolut inte 10= ja, absolut 

 

 

Några anser att: 

– låga boendekostnader. 

– bra skola. 

– bra fritidsaktiviteter speciellt inom idrott. 

– närhet till service, natur och andra större 

orter m.m. 

– trygghet och man månar om varandra. 

– satsa mer på barn och skola. 

– det är för lite att göra för ungdomar om man 

inte idrottar. 

– förbättra handeln. 

– förbättra skolan. 

– satsa på kollektivtrafiken. 

Någon anser att: 

– fint och bra läge. 

– det är ont om lägenheter. 

– man borde försöka få hit mer företag. 

 

– möjlighet att kunna jobba på orten. 

– det är bra pendlingsmöjligheter. 

– det finns goda möjligheter till aktivt och 

variationsrikt liv utanför arbetet som t.ex. 

sport, båtliv och motionsslingor. 

– det är bra boplatser och att man borde 

erbjuda mer unika tomtlösningar. 

– det är alldeles för dålig genomfartsled. 

– det är dålig ordning på grönområden, 

lekplatser och promenadstigar. 

– det satsas för lite på underhåll av fastigheter. 

– inga trafikljus, inga bilköer och 40 mil till 

huvudstäder. 

– golfbanan är bra placerad. 

– det är synd att inte polisen finns på orten. 

– ridskolan förfaller  
 

 

 

 

 

 



3. Hur nöjd är du med hur din kommun 
sköter olika verksamheter? 

Antal svar på frågan: 32  
 

1 = inte alls nöjd 10= i högsta grad nöjd  

 

Några anser att: 

– man borde underhålla fastigheterna bättre 

t.ex. förskolans lokaler. 

– bättre skötsel av gator och parker. 

– skolan kan bli bättre bland annat med bättre 

lokaler, lärartätare klasser och mer långsiktig 

planering. 

– att man borde förbättra genomfarten. 

– att det är orättvist emellan idrottsföreningar, 

mellan barn och vuxna och mellan flick- och 

pojkidrotter. 

Någon anser att: 

– det är viktigt med framförhållning av 

förändringar i kommunens verksameter, vad är 

aktuellt om några år? Inte bara se till det 

närmaste behovet och investera flera miljoner. 

– som medborgare anser jag att det saknas ett 

helhetstänk för hela vårt område, tätort som 

landsbygd. Kommunen genomför ett antal 

aktiviteter, byggnationer men man skulle önska 

att det fanns en tydlig handlingsplan. Vad vill 

politiker och tjänstemän med kommunen och 

vad är prioriterade åtgärder för att nå dit, på 

kort och lång sikt. Vi har ett sjunkande 

invånarantal. Vad görs för att vända den 

trenden? En sådan plan kanske finns den är 

dock inte tydlig för oss invånare. 

– det krävs mer resurser (ekonomi och 

personal). 

– jag anser att vi investerar för mycket pengar i 

verksamheter som inte genererar nya 

skatteintäkter.  

– det är naturligtvis omöjligt att säga vad som 

drar hit folk men ett tjusigt kommunhus tycker 

jag skulle legat längre ner på 

prioriteringslistan. 

– förbättra snöröjningen, det är svårt att 

komma fram över Johannesbergsbron. Det 

vore bra om man kunde se en snöröjningsplan. 

Mottot borde vara att man kan ta sig till skola, 

arbete mm även när det snöat. 

– det borde finnas mer parkbänkar, lyktstolpar. 

Köp design och skapa en gemytlig atmosfär i 

samhället. 

– skolmaten borde vara bättre. 

– lekplatser och gångvägar utmed Nossan 

borde snyggas till. 

– att det finns för lite blommor. 

– kan inte komma på något bra, det finns stor 

förbättringspotential i vägar, gångvägar, skola, 

hälsovård och sjukvård. Jo, sophanteringen och 

återvinning är jag ganska nöjd med men bara 

ganska.
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4. Kulturhuset kommer invigas 3-8 
september. Kommer du att komma?                                          

                                                                                                  Antal svar på frågan:32                                                            

 

Några anser att: 

– Kulturhuset blir fint. 

Någon anser att: 

– man borde hitta en lösning så att nattbussarna börjar gå igen. 

– kulturhuset är ett steg i rätt riktning. En bra representant för kommunen. 

– såg att Lidköping hade numrerat sina lekplatser och satt upp ett telefonnummer dit man kan ringa om 

något är trasigt. 

– kulturhuset pryder torget. Hoppas på bra aktiviteter, både för barn och vuxna. 

– min son spelar på invigningen 

– jag vet inte vad invigningen kommer innefatta än… 

– jag tycker att vi har en jättefin kommun som börjar växa mer och mer. Hjälper gärna till med det lilla 

jag kan som samhällsmedborgare och pratar gott om kommunen, både till kommuninvånare och andra 

utifrån. 

– i nuläget är genomfarten det största problemet som överskuggar allt annat. Sen har vi F7 som inte helt 

tyst passerar Grästorp. Lura inte hit några utomstående att bygga som inte är vana med flygbuller.  

– enkätverktyget var svårt att förstå. Kommunen använder även eMarketeer som är lokalproducerat och 

löser det bättre.  

– svårt med öppna frågor när man vill svara snabbt 

– det finns många ödegårdar som står och skräpar det borde finnas en lag som förhindrar detta. 

– det måste markandsföras. Gör en ”grej” av det. När man skulle rösta på förslagen till utsmyckning var 

marknadsföringen obefintlig. 

 

 

 


