
Malin Andreasson, 16 år, och Nermin Mehmedagic, 15 år, sitter båda i ungdomsfull-
mäktige i Ale kommun. 

Varför är ni engagerade i ungdomsfullmäktige?
– Det ger dig en chans att påverka det som är negativt till exempel i skolmiljön. Man 
hör vad kompisarna klagar på och kan föra fram det till de som bestämmer. Det är en 
chans att göra sin och andras röst hörd, säger både Malin och Nermin.

Vilka frågor är viktiga för er?
– Vanliga vardagsfrågor, som skolmiljön. Vi vistas mycket i skolan och vill att det ska vara en trevlig miljö att vara i, säger Malin.
– Skolmaten är en fråga vi prioriterar. Den har ofta en dålig kvalité. Ibland är den kall. Maten är viktig för att vi ska orka gå en 
hel skoldag, hänga med på lektionerna och vara koncentrerade, säger Nermin.

Vad har ni lärt er av ert arbete i ungdomsfullmäktige?
– Det är otroligt lärorikt. Man får erfarenheter i att säga sin åsikt, att lära sig att påverka och engagera folk runt omkring och 
hur man argumenterar för sin sak. Man förstår hur den politiska beslutsprocessen ser ut och får insikt och förståelse för hur 
hela samhället hänger ihop, säger både Malin och Nermin.
– Vi kan verkligen rekommendera andra ungdomar att sitta i ungdomsfullmäktige. Det är intressant, det är socialt – du 
träffar många nya människor – och får testa på yrkeslivet.
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I höstas genomfördes en medborgarundersökning i Ale 
kommun. 1 000 personer i åldrarna 18–84 år fick svara 
på frågor om vad de tycker om Ale kommun som en 
plats att leva och bo på, kommunens verksamheter och 
inflytandet i kommunen. 

Resultatet visar att Ale kommun ligger på ett genomsnitt 
när man jämför med andra kommuner. Medborgarna ger 
Ale kommun höga betyg när det gäller kommunikationer, 
utbildnings- och arbetsmöjligheter. Majoriteten av de till-
frågade skulle även rekommendera vänner och bekanta att 

flytta till Ale kommun.
Men det finns områden där de intervjuade är mindre 

nöjda. Det handlar om tillgången på bostäder, möjlighet 
att påverka den politiska beslutsprocessen, utbudet av 
kommersiell service och antalet gång- och cykelvägar, samt 
trafiksäkerheten på våra vägar i kommunen.

- Det är bra att medborgarundersökningen har gjorts. Vi 
lyssnar på aleborna och tar till vara på deras synpunkter. 
På så sätt så har vår kommun utvecklas på ett fantastiskt 
positivt sätt. Ale är en av de kommuner som har den största 

Så här tycker invånarna om Ale...
befolkningsutveck-
lingen i regionen. Det 
är ett gott tecken på 
att människor trivs här, 
säger Jarl Karlsson, 
kommunstyrelsens 
ordförande.

Vad händer i Ale kommun när det gäller bostäder?
– Ale kommun har precis antagit ett bostadsförsörjnings-
program. Fram till år 2015 kommer i snitt 245 lägenheter 
byggas per år i Ale kommun. Med lägenheter menar vi hy-
resrätter, bostadsrätter och även äganderätter, alltså tomter 
att bygga hus på. 

– Ale höjd i Nödinge och Kronogården i Älvängen är två 
områden vi satsar på just nu. När det gäller Kronogården 
kommer det finnas bostäder klara för inflyttning år 2011. På 
Ale höjd räknar vi med att det kommer finnas bostäder klara 
år 2012. 

Vilken grupp av medborgarna har ni mest fokus på när 
ni planerar bostäder?
– Vi prioriterar barnfamiljer. Det är framförallt de som flyttar 
in i kommunen. Sedan vill vi även erbjuda äldre som bor i 
villor ett bekvämare boende i form av lägenheter.

– Vi vill kunna erbjuda alla alebor ett trivsamt boende. 
Man ska ha nära till naturen, till pendlingsmöjligheter och 
kommersiell service. Det ska helt enkelt vara lätt att leva i Ale 
kommun.

– Just nu arbetar vi också med att skapa förutsättningar 
för fler arbetstillfällen i kommunen genom att planera mark 
för verksamheter. Vi vet att de flesta alebor pendlar till jobb i 
Göteborg. Att ha nära till jobbet gör att man har ännu större 
möjlighet att leva ett lugnare och trivsammare liv. 

Vilken möjlighet finns det för medborgarna att påverka 
besluten i Ale kommun?
– Det finns flera olika sätt. Ett sätt att påverka är att delta i 
det lokala ortsutvecklingsmötet. Ortsutvecklingsmöten sker 
två gånger per år på tio platser runt om i kommunen. Lokala 
politiker och medborgare träffas för att diskutera ärenden 
som är viktiga för orten. Mötena är välbesökta och allt fler 
deltar i de här träffarna.

– Vår ambition är alltid att underlätta för medborgarna 
att vara med och påverka. Just nu arbetar vi med att få igång 
en medborgarpanel. Medborgarpanelen kommer att vara 
med och utveckla kommunen. Panelen ska bestå av män-
niskor från Ale kommun, unga och äldre, män och kvinnor 
och från norr till söder. 

– Resultatet från panelen kommer påverka politiska 
beslut. Formerna för medborgarpanelen kommer gå till så 
att man får en fråga via sms eller mail. Det kan handla om 
rena ja och nej-frågor. Vill man vara med och utveckla ännu 
mer så kan man delta i diskussionspaneler. Då bjuder vi in 
deltagarna till träffar och sitter och diskuterar en fråga.

Finns det för få gång- och cykelvägar i Ale kommun?
– Ja, det gör det, svarar både Torbjörn och Sara. Vi önskar att 
det skulle finnas fler, vi märker ett behov och en efterfrågan 
som vi arbetar med att bemöta. Det finns ett politiskt beslut 
på att prioritera gång- och cykelvägar i Ale kommun. Just nu 
finns det 17 km gång- och cykelvägar i Ale. Fram till år 2012 
kommer vi utöka med 4 km gång-och cykelväg runt om i Ale 
kommun.

– När vi bygger gång- och cykelvägar prioriterar vi skol-
vägar så att man ska kunna cykla till skolan. Vi försöker också 
knyta an till olika målpunkter som pendelstationer, butiker 
och badsjöar, säger Torbjörn.

Hur säkra är gatorna och vägarna i Ale kommun?
– Det finns en tendens att man kör för fort, så är det nästan 
överallt, inte bara i Ale kommun. Folk har svårt att hålla has-
tighetsbegränsningarna. För att sänka farten finns det vissa 
saker vi kan göra som att sätta in gupp, förhöjda korsningar 
och förskjutningar. Men att sätta in gupp överallt ger inget 
trevligt samhälle, säger Sara.

– Det bästa är om alla går till sig själva och ser till att hålla 
hastigheten inom den tillåtna, inte bara då man kör förbi sitt 
eget hus utan också då man kör förbi grannens lite längre 
bort och i övriga samhället. Det är oslagbart det bästa sättet 
att få en hög säkerhet och trygghet på våra gator och vägar 
i Ale.

Jarl Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

Torbjörn Andersson, gatuchef, och Sara Johansson, trafikingenjör, 

ingår i en grupp i kommunen som arbetar med utveckling av gator 

och gång- och cykelvägar. 

Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, arbetar med frågor som 

har med det långsiktiga bostadsbyggandet i kommunen att göra. 

Stefan Lydén arbetar som förvaltningssekreterare i Ale kommun. I 

hans uppdrag ingår att utveckla demokratin och påverkansmöjlighe-

terna i kommunen.

...och det här gör vi för att göra Ale ännu bättre!

Vi söker människor till medborgarapanelen. Anmäl dig 
gärna genom att ringa mig, Stefan Lydén 0303–33 03 60, 
informationschef Karin Dickens 0303-33 03 44 eller skicka 
ett mail till medborgarpanelen@ale.se.
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