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Drygt 140 alebor har anmält 
sig till Medborgarpanelen 
som fortfarande är öppen för 
fler. Resultatet av vad del-

tagarna tycker rapporteras 
till kommunstyrelsen. Den 
första frågeställningen för 
panelen handlade om Med-

borgarkontoret och vad man 
önskade finna där. Panelen 
ville gärna se temakvällar och 
detta pågår nu för fullt.

Nästa upplaga handlade 
om inflytandet i Ale kommun. 
Resultatet av den rapporten

presenterades som ett bak-
grundsmaterial i samband 
med Ale kommuns Demo-
kratidag i februari. I rappor-
ten blev det tydligt att man 
som alebo inte känner till 
vilka möjligheter man har att 

påverka kommunen. För att 
göra det tydligt har en sär-
skild demokratikarta tagits 
fram. Den beskriver de olika 
möjligheter som aleborna har 
för att tycka till. 

Den tredje panelen ägnade 
sig åt kommunens informa-
tion och då främst hemsi-
dan.

– Vi kunde konstatera att 
tre fjärdedelar besöker hemsi-
dan minst en gång i månaden, 
drygt hälften tycker att infor-

mationen är tydlig, enkel och 
lätt att förtå. Förslag på för-
bättringar är att göra rubri-
ken "Lediga jobb" mer synlig 
samt att publicera kommu-
nens planer och visioner, be-
rättar Stefan Lydén på kom-
munledningskontoret.

Panelen fick också besvara 
frågor om kommunens sam-
ordnade annonsering i Ale-
kuriren. Den fick högt betyg 
och anses vara ett bra sätt att 
hålla sig uppdaterad på. Av 

undersökning gick också att 
utläsa att 91% läser tidning-
en varje vecka.

Nästa frågepanel kommer 
att skickas ut i månadsskiftet 
augusti-september, då gäller 
frågorna om vad som är vik-
tigt för att känna sig trygg 
i Ale kommun. Vill du vara 
med och besvara intressanta 
frågor hör du av dig till Med-
borgarkontoret.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Medborgarpanelen är ett enkelt sätt för 
aleborna att tycka till om kommunens verksam-
heter.

Frågor kring ett aktuellt tema besvaras i ett 
mejl.

Hittills har tre paneler genomförts, den första 
handlade om Medborgarkontoret, den andra om 
demokrati och den tredje om kommunens hem-
sida.

Medborgarpanelen – ett enkelt sätt att påverka

–Tyck till på alla möjliga vis
ALE. Det är nu lättare 
än någonsin att tycka 
till om verksamheterna 
i Ale kommun.

Synpunkten på hem-
sidan tar emot dina 
åsikter, positiva som 
negativa, och fördelar 
dem till ansvariga.

– Dialogen med ale-
borna är en röd tråd 
i vårt arbete med att 
förbättra servicen, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

I veckan öppnade en ny kanal 
för aleborna rakt in i kom-
munhuset. Under rubriken 
Synpunkten på hemsidan 
kan alla synpunkter skickas 
in. De landar centralt, men 
skickas sedan vidare till an-
svarig förvaltning. Inom sju 
kalenderdagar ska frågan ha 
besvarats.

– Det är i alla fall vårt mål. 
Om en synpunkt kräver mer 
tid för att utredas kommer 
vi att meddela detta, säger 
Gunilla Hall, kvalitetschef 
i Ale.

För den som inte vill eller 
kan lämna in sina synpunkter 

digitalt via hemsidan går det 
lika bra att skicka in ett for-
mulär som finns att hämta på 
Medborgarkontoret och bib-
lioteken. Du väljer om du vill 
vara anonym eller hur du vill 
ha svar på din synpunkt. Det 
går också bra att ringa.

Engagemang
– Vi hoppas att detta skapar 
ytterligare engagemang och 
vilja att påverka kommunen. 
Vi vet att det finns mycket 
synpunkter och många goda 
idéer om hur Ale kommun 
kan utvecklas. Dessa vill vi 
gärna ta del av, menar Jarl 
Karlsson.

Snart blir det också möj-
ligt för aleborna att möta 
kommunstyrelsens ordfö-
rande 20 minuter före varje 
fullmäktigesammanträde och 
då ställa frågor kring de ak-
tuella ärendena. Aleborna 
ska också kunna lämna in så 
kallade medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Dessa 
ska behandlas och beredas på 
samma sätt som en motion 
från fullmäktiges ledamöter.

– I grunden är detta en 
motion från Boel Holgers-
son (C) som vi beviljar och 

har gjort ett tillägg till, berät-
tar Jarl Karlsson.

Synpunkten och med-
borgarförslag till fullmäk-
tige kompletterar ortsut-
vecklingsmöten och öppna 
nämndsammanträden i utbu-
det av påverkansmöjligheter 
för aleborna. Det är nu möj-
ligt att tycka till på alla möj-
liga vis.

Viktigt inflytande
– Inflytandet är väldigt vik-
tigt, men det kommer också 
att ställa krav på vår organisa-
tion. Vi upplever dock att ale-
bornas delaktighet i arbetet 
med att utveckla våra verk-
samheter är av hög prioritet. 
Med synpunktshantering-
en hoppas vi få höra tankar 
kring alla kommunens verk-
samheter och inte bara några 
få, säger Jarl Karlsson.

Det är också fritt fram att 
berömma kommunen. Alla 
synpunkter måste inte vara 
negativa.

HAR SYNPUNKTER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun utvecklar synpunktshanteringenAle kommun utvecklar synpunktshanteringen

Ale kommun ut-
vecklar syn-
punktshante-
ringen. Tyck till 
på hemsidan, i 
telefon eller via 
skriftliga for-
mulär.

inbjuder till 

Vårsalong
Onsdag 3 juni 16-19

Modevisning, loppmarknad, 
café, lotterier m.m.

Visning av skolan

Alla hjärtligt välkomna
hälsar Elever & Personal
vid Ahlafors Fria Skola


