
Vi blir tydligare med 
servicedeklarationer
Från den 1 september 2009 har Ale kommun servicedeklarationer för 
flera av kommunens verksamheter. Deklarationerna har kommit till för 
att underlätta kontakten mellan medborgarna och Ale kommun. Kom-
muninvånarna får en tydligare bild av vilken service de kan förvänta sig 
för skattepengarna. 

Medborgarnas åsikter är viktiga
Medborgarnas åsikter om och förväntningar på den kommunala servicen har haft 
stor betydelse när deklarationerna har utformats. Representanter för allmänheten 
har kunnat framföra sina åsikter om kommunens service i olika fokusgrupper. 
Innehållet i deklarationerna har också anpassats till de mål och de ekonomiska 
ramar som gäller för respektive verksamhet. 

Du som medborgare får större delaktighet
Deklarationerna kopplas ihop med ett system för att hantera klagomål och syn-
punkter. På så vis blir det lättare att rätta till fel och analysera brister i verksam-
heten. Det stärker vårt kvalitetsarbete och gör att du som medborgare får större 
delaktighet och inflytande över de tjänster vi erbjuder. 

Vi har deklarationer för 
Bygglov 
Enskilda avlopp 
Förköp 
Förskola 
Försörjningsstöd 
Gruppbostad enligt LSS 

Läs om vad deklarationerna innebär
Du kan läsa om deklarationerna på ale.se eller hämta våra informationsfoldrar på 
medborgarkontoret i Nödinge.

Lämna synpunkter!
Deklarationerna är levande dokument som ska utvärderas och ändras när det 
behövs. Genom att förmedla dina synpunkter på vår service kan du hjälpa till att 
utveckla och förbättra innehållet i deklarationerna. Lämna dina synpunkter via 
webbformuläret som du hittar på ale.se eller maila till synpunkten@ale.se.

Kommunfullmäktige VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges möten i med-
borgarhuset den 26 okt, 30 nov och 14 dec.

BESÖK ETT EVENEMANG I SEPTEMBER

12/9 MÖTESPLATS UNGDOM

Nu drar Mötesplats ungdom igång igen! Onsdagen den 09-09-09 klockan 17.00 
börjar nya mötesplats ungdom. Kvällen innehåller workshops och prova på saker 
inför hösten. 

Nytt för hösten är också att Mötesplats ungdom har öppet på lördag. Redan 
på lördagen den 12 september kommer vi att sätta igång med en trumworkshop. 
Det är utan avgift, men med begränsad plats. Hjärtligt välkomna!

13/9 ALLT DU VILL VETA OM SCHACK

Träffa Ale Schackklubb och lär dig hur du blir en mästare! Passa på att se utställ-
ningen ”Finspel, fulspel eller fuskspel?” Om spel genom tiderna. Söndag den 13 
sept kl 13-16, Glasbruksmuseet i Surte

16/9 DAVID LEGA: INGET ÄR OMÖJLIGT

David Lega kommer till Ale Gymnasium i Nödinge den 16 september kl 18.00. 
Han talar om: Inget är omöjligt och att tänja gränser. 

Arrangör: Hyresgästföreningen, Södra Bohuslän och Ale kommun, mötes-
plats Ale  ungdom. Inträde: För skolungdomar gratis, vuxna 50 kronor.

16/9 FÖRELÄSNING FÖR FÖRÄLDRAR 
OCH ANDRA VIKTIGA VUXNA

Barns lek och utveckling. Anette Hans-
son, specialpedagog föreläser på ett 
inspirerande och tankeväckande sätt 
om den fantastiska utvecklingsresa som 
barnet gör, en resa där leken är oerhört 
viktig. 

16 september kl 18.30–21.00, med-
borgarhuset, Alafors. Gratis för blivande 
föräldrar och föräldrar till barn 0-7 år.

Gymnasiet
Lokaluthyrning 
Serveringstillstånd 
Simhallen
Särskilt boende 
Överförmyndarnämnden

Renhållning
Kostenheten
Gata, park
Fastighet
Tillgänglighet, bemötande

Ale kommun har tagit fram servicedeklarationer som beskriver vad du 
som medborgare kan förvänta dig av en specifik tjänst eller service, när 
det till exempel gäller särskilt boende.

Besök mötesplats ungdom den 9 september 2009, Ale gymnasium

Föreläsning om barns lek och 
utveckling den 16 september.
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