
Så påverkar du din kommun
– informations- och påverkansmöjligheter i Ale
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Kommunikation genom samarbete
Medborgarna diskuterar  och deltar vid genomförandet

Kommunikation genom dialog
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Medborgarna får tycka till och kommunen får svar
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Kommunen informerar och medborgarna får kännedom

Det snabbaste sättet att påverka är att kontakta 
kommunen med brev, e-post eller telefon

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?

– Miljö och skola.

Gör du något för att påverka?

– Jag brukar ibland gå på kommunfullmäktiges 
möten och i mitt arbete som lärare försöker jag 
påverka genom att tänka på miljön.

Vet du hur man gör för att påverka  

kommunen - vilka vägar man kan gå?

– Ja, det gör jag.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?

– Jämställdhet, skola och solidaritetsfrågor.

Gör du något för att påverka?

– Jag funderade på att gå med i ett ungdoms-
parti, men inget annat än så länge.

Vet du hur man gör för att påverka  

kommunen - vilka vägar man kan gå?

– Nej, jag har aldrig försökt men om det är lätt 
så skulle jag utan tvekan att försöka påverka.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?

–Skolan.

Gör du något för att påverka?

– Nej, inte mer än att diskutera med politiker 
jag stöter på här på torget.

Vet du hur man gör för att påverka  

kommunen - vilka vägar man kan gå?

– Man kan ta kontakt med sin lokala politiker, 
det är det enda jag vet.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?

– Jobb.

Gör du något för att påverka?

–Det är mycket man vill ändra på, men det är 
svårt.

Vet du hur man gör för att påverka  

kommunen - vilka vägar man kan gå?

– Nej, politikerna lyssnar inte. Det hjälper inte 
att prata med dem tror jag.

 I bilden här ovan kan du se vilka 
möjligheter du har att påverka 
kommunen beroende på vilken 
insats du själv är beredd att göra.

Maria Svensson, Skepplanda Christian Johansson, Nödinge Kenneth Lundin, Nödinge Fadwa Hassan, Surte

Kontakta oss!
Du som bor i Ale kommun har vid en jämfö-

relse med andra kommuner en hel del sätt 

att påverka din hemkommun. Om du tycker 

att något saknas eller har förslag på andra 

inflytandeinstrument är du välkommen att 

kontakta Stefan Lydén, förvaltningssekre-

terare, tfn 0303 33 03 60. Du kan också läsa 

mer på ale.se.


