Förslag webbenkät
Kategorier
Trygghet
Hållbar utveckling
Jobb
Idrott
Barn
Socialtjänst
Lyhördhet-delaktighet

Boende-miljö-trafik
Högskolan
Kultur
Vård-skola-omsorg
Ungdomar
Äldreomsorgen
Kommunen som arbetsgivare

Förslag webbenkät
• Trygghet
På stan när som helst, bättre belysning, fler poliser, trygg skola,
kriminalitet och missbruk oroar många

• Boende-miljö-trafik
Mer centralt boende, grön stad, babypark, ån, sjönära, hyresrätter,
karriärboende, rent och snyggt, levande centrum, Fristadstorget sjuder av
liv, centrumparkering, Central Park, saluhall, butiker i bostadsområden,
fler/färre rondeller, satsa på bättre vägar/pengarna till vård-skola omsorg,
fler cykelleder

Förslag webbenkät
• Hållbar utveckling
Ekologisk mat, alternativa bränslen, kollektivtrafik, grönområden

• Högskolan
Viktig för Eskilstuna, jobb för ”doktorsgrad”, studentliv positivt

• Jobb
Fler jobb för unga, högutbildade, lågutbildade, pendlingsmöjligheter,
satsning på näringslivet, fler branscher inte bara logistik
• Kultur
All sorts kultur, bredd och spets, för alla åldersgrupper, mångkultur,
allaktivitetshus

Förslag webbenkät
• Idrott
Många vill ha idrottshall/handbollshall, inget stort badhus i Parken Zoo,
några vill ha simhall, några vill ha ishall, några evenemangshall,
föreningslivet, strövområden

• Vård-skola-omsorg
Oro för framtiden, ta hand om svaga grupper, begränsa invandringen,
motarbeta utanförskap, mer mångfald, bättre integration

• Barn
Satsa på barnen, trygghet, bra förskola/skola, mindre grupper/klasser,
fler vuxna i skolan, bättre planering/köhantering i barnomsorgen, bra
uppväxtmiljö

Förslag webbenkät
• Ungdomar
Satsa på ungdomar och ungdomsverksamhet, fler fritidsgårdar,
mötesplatser för ungdomar, jobb, ungdomens hus

• Socialtjänst
Missbruksvård i större omfattning

• Äldreomsorg
Välja boendeform, personal som bryr sig, hemtjänstfrågor engagerar,
trygg i hemmet/på stan, bo kvar i sitt område, bättre sjukvård, bättre
samverkan mellan kommun och landsting

Förslag webbenkät
• Lyhördhet - delaktighet
Dialog, lyhördhet, öppenhet efterlyses, politiker ska lyssna på
medborgarna, inte bara en liten grupp som bestämmer

• Kommunen som arbetsgivare
Högre lön, bättre/tydligare chefer, politikerna ska hålla tjänstemännen ”i
stången”

• Övrigt
Många är nöjda med det mesta! Fortsätt utveckla Eskilstuna! Släpp fram
en framtidsvision som ger jobb, stadskänsla och trevlig stämning!

