
Om demokrati och påverkansmöjligheter i Ale kommun

Så gör du för att vara med och bestämma
I Ale kommun finns många möjligheter att 
tycka till och påverka. 

Medborgarpanelen 
Ett sätt att påverka utvecklingen i Ale är 

att delta i kommunens medborgarpanel. 

Som deltagare besvarar man frågor via 

e-post. Medborgarpanelen kan innebära 

möten där man diskuterar vad man tycker i 

olika frågor.

Panelens synpunkter ställs samman i en 

särskild rapport och svaren redovisas för 

politikerna. På detta sätt kan dina tankar 

bli en del i beslutsunderlag när nya beslut 

ska tas. Rapporterna kommer att finnas 

tillgängliga på kommunens webbplats samt 

på medborgarkontoret.

Ortsutvecklingsmöten 
I Ale kommun ordnas tio ortsutveck-

lingsmöten varje höst och vår. Tanken med 

mötena är att göra det enkelt för dig som 

bor i Ale att påverka kommunen genom att 

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet finns till för att fånga 

upp tankar och idéer från unga människor 

i Ale. Ungdomsrådet ska vara ett bollplank, 

idéspruta och talesman för ungdomarna. 

Tanken är att ungdomsrådet träffar politiken 

ett par gånger under året för att diskutera de 

frågor som rådet tycker är viktiga att driva. 

Ungdomsrådet kommer själva få driva 

sina frågor. Det finns 200 000 kronor som är 

avsatta. Dessa pengar kommer ungdomsrå-

det kunna använda. 

Barnens val
Förra året röstade 1 534 barn i Ale 

kommun på hur den nya matbilen skulle 

dekoreras. Det motsvarar 75 procent av 

alla barn mellan fem och tolv år. Syftet med 

valet var att barnen skulle lära sig hur det 

går till att rösta och att de kan påverka sin 

egen verklighet. Det handlar både om att ta 

barnen på allvar och att lära dem hur den 

demokratiska processen går till.
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Har du någon fråga där du skiljer dig från 

ditt parti?

 – Visst kan jag ha en avvikande uppfattning 

i en fråga men då måste jag lyssna på andras 

argument och ta ett beslut som jag kan stå för. 

Mina politiska värderingar bygger på en grun-

dideologi och då är det inte så svårt. För mig 

är rättvisa och solidaritet viktigt i min politiska 

roll och i mitt förhållande till andra människor.

 

Finns det frågor där enskilda individer skulle 

besluta bättre än politikerna?

 – I de flesta frågor som kommunen har ansvar 

för är det viktigt att politiker fattar beslut. Vi 

har ett ansvar för helheten inför kommunin-

vånarna. Däremot är det mycket viktigt att 

lyssna på olika synpunkter från människor 

som berörs av besluten och ta vara på deras 

erfarenhet och kunskap innan vi fattar beslut. 

När det gäller genomförande av beslut kan det 

vara rätt och bra att de som berörs är med och 

bestämmer hur det ska vara.

visa engagemang och delaktighet. 

Under mötena behandlas frågor som 

är viktiga för de tio orterna. Ett ortsutveck-

lingsmöte innebär en möjlighet att framföra 

lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till 

kommunala beslutsfattare.

Ungdomsfullmäktige 
I Ungdomsfullmäktige har ungdomar 

möjlighet att påverka och driva egna 

frågor till Kommunfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige 

innebär att elever i 

årskurs nio prövar 

rollen som 

ledamot och 

får möjlighet 

att föra fram 

åsikter om hur 

de vill ha det 

i Ale.

Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktiges möten inleds med 

allmänhetens frågestund. Det är kommun-

styrelsens ordförande och förste vice ordfö-

rande som besvarar frågorna som ställs. 

Fullmäktige avsätter totalt högst 20 mi-

nuter till frågestunden, och respektive fråga 

ska formuleras så kort som möjligt. Frågorna 

måste röra de frågor som finns på ärende-

listan. Om du i förväg lämnar in din fråga 

till fullmäktiges sekreterare, får ansvarig 

politiker lättare att förbereda ett svar.

Andra sätt att påverka
Man kan även ta kontakt med 

lokala politiker eller skriva med-

borgarförslag direkt till kommun-

fullmäktige. En del av kommunens 

nämnder har beslutat att deras 

sammanträden ska vara öppna för 

allmänheten och där har du som med-

borgare rätt att närvara och kan följa 

debatten och vad som beslutas.

Har du någon fråga där du skiljer dig från 

ditt parti?

 – Det händer. Jag tror inte att någon män-

niska till 100% kan instämma i något partis 

program! Det vore omänskligt. I dagsläget 

har jag dock inget. 

 

Finns det frågor där enskilda individer 

skulle besluta bättre än politikerna?

 – Självklart! Som liberal tror jag på män-

niskors förnuft och samvete. Politiken ska 

riva hinder och skapa förutsättningar – inte 

bestämma hur vi ska leva våra liv. 

Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas 

av politiska beslut. 

Det som kan bestämmas hemma vid köks-

bordet SKA bestämmas hemma vid köksbor-

det! Frihet under ansvar!

Har du någon fråga där du skiljer dig från 

ditt parti?

 – Ja,  EU-medlemskapet. Jag var stark mot-

ståndare till att Sverige skulle gå med i EU och 

tycker fortfarande att det var fel att göra det. 

Det kostar Sverige alldeles för mycket både 

när det gäller självbestämmande och rent 

ekonomiskt.

 

Finns det frågor där enskilda individer skulle 

besluta bättre än politiker?

 – Frågor som rör valfrihet för enskilda indivi-

der. Det är därför jag och Centerpartiet vill att 

valfrihet enligt LOV (inom äldreomsorgen) ska 

införas i alla kommuner. Vi tycker det är bra 

att alla får välja vilken vårdcentral de ska gå 

till. Det finns ingen anledning att kommunen 

eller regionen ska styra vem jag ska vända 

mig till för att få  hjälp när jag är i behov av 

omsorg eller sjukvård. Det är också viktigt att 

kunna välja bort om man är missnöjd.

Har du någon fråga där du skiljer dig från 

ditt parti?  

– Visst har vi ibland olika uppfattningar. Då 

argumenterar vi och fattar därefter beslut 

efter en demokratisk process får man ac-

ceptera beslutet även när det inte blev som 

man själv ville.

Finns det frågor där enskilda individer 

skulle besluta bättre än politikerna? 

 – Ale hör till de kommuner i Sverige som 

satsar mycket på invånarnas medverkan. 

Partierna är grundpelarna i medborgarnas 

inflytande men det behöver också komplet-

teras med andra möjligheter att göra sin 

röst hörd. Trots att vi har ortsutvecklinsmö-

ten, ungdomsfullmäktige, medborgarpanel 

m.m. ska vi utveckla demokratin i nära 

dialog med vår medborgare. Medborgarna 

ska ha ett stort inflytande och känna att 

politiken och verksamheterna är lyhörda för 

idéer och synpunkter. Ju fler som deltar ju 

bättre möjligheter att ha en bra verksamhet.


