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Perspektivsammanställning Ale i 360°   
 

Detta är en sammanställning av samtliga citat och sammanfattningar som har kommit fram vid 

perspektivinsamlingen under arbetet med Ale i 360 grader. Perspektivinsamlingen gjordes mellan april och 

oktober 2018 i form av samtal och intervjuer med över 200 personer som bor eller verkar i Ale kommun, 

inklusive politiker och tjänstepersoner med Ale kommun som sitt arbetsområde.  

Intervjuerna genomfördes i form av öppna samtal utifrån fyra övergripande frågor: ”Vad utgör ett gott liv?”, 

”Hur ska vi leva tillsammans?”, ”Vilka resurser behöver vi bevara in i framtiden?” och ”Hur ska Alesamhället 

inpassas i naturen?”. 

Perspektivrapporten är ett underlag för kommande dialoger och arbetsgrupper för att tillsammans arbeta 

vidare i Ale kommun. Observera att inget av det som finns i denna rapport är att betrakta som den enda 

sanningen. Perspektiven är underlag för det kommande arbetet att tillsammans arbeta vidare med dessa 

frågor.  

 

Varför gör Ale kommun detta? 
Många stora utmaningar som Ale kommun står inför beskrivs idag som svåra eller som komplexa. Frågorna 

är ofta långsiktiga, påverkar varandra och går över både organisations- och kommungränser. Vi möter dessa 

utmaningar på olika sätt, i vår vardag, hemma eller i vårt arbete.  

För att kunna hantera dessa frågor behöver vi formulera, pröva och lösa problem tillsammans i Ale. Ingen 

klarar det här själv, vi behöver vara många fler för att kunna göra skillnad. Vi har alltså ett gemensamt ansvar 

som kräver nya sätt att arbeta på.  

Att arbeta i 360 grader betyder att vi lyssnar in, formulerar och förstår frågor från hela varvet av vårt 

samhälle, även bland dem som vanligtvis inte hörs eller delta. Arbete i 360-grader inkluderar flera perspektiv 

samtidigt.   

 

Varför ställdes fyra frågor? 
För att fånga de viktigaste aspekterna för ett önskvärt och hållbart Ale användes fyra övergripande frågor i 

arbetet med perspektivinsamlingen. Frågorna samlar hållbarhetens sociala, ekonomiska, ekologiska 

dimension tillsammans med frågan om mänskliga behov och välbefinnande. Områdena som frågorna 

representerar går ofta ihop och överlappar varandra, men skapar helhetssyn och förhållningssätt när vi 

tillsammans pekar ut vår gemensamma riktning framåt.1 

Vad utgör ett gott liv i framtidens Ale? Frågan försöker fånga konceptet av mänskliga behov och välbefinnande. 

Vilka är de grundläggande delarna som vi tycker är viktiga för ett bra liv? Det handlar både om hur du själv 

ser på ett gott liv, men också vad du anser framtida generationer behöver för ett gott liv. Frågan ger mening 

och riktning till de andra frågorna.   

Hur kan Alesamhället inpassas i naturen? Den övergripande frågan försöker fånga Alesamhällets relation till 

naturen. Det kan handla om allt ifrån global klimatpåverkan till bevarandet av den unika naturen i Vättlefjäll. 

Hur ska vi kunna leva ihop i Ale? För ett fungerande samhälle, vad behövs då och vad är viktigt för att vi ska 

kunna leva tillsammans? Det kan handla om hur vi ser på andra människor, tillit till institutioner och berör 

därför områden som demokrati och rättvisa.  

                                                      
1 Frågorna är baserade på forskning från John Holmberg och Johan Larsson, Chalmers tekniska högskola. 
Holmberg, J., & Larsson, J. (2018). A Sustainability Lighthouse—Supporting Transition Leadership and 
Conversations on Desirable Futures. Sustainability, 10(11), 3842. https://doi.org/10.3390/su10113842 

https://doi.org/10.3390/su10113842
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Hur kan vi ta vara på tillgångar i Ale? När vi tänker på framtida generationer, vilka tillgångar är viktiga att 

bevara? Det kan handla om energieffektivisering och materialåtervinning men även mänskliga tillgångar, till 

exempel hur vi vill investera i kunskap (exempelvis genom skolorna i Ale) samt om hushållning av 

kommunens kapital.. 

 

Figur 1. Hållbarhetsfyren. Holmberg, J., & Larsson, J. (2018). A Sustainability Lighthouse—Supporting Transition Leadership and Conversations 
on Desirable Futures. Sustainability, 10(11), 3842. https://doi.org/10.3390/su10113842 

 

Perspektivinsamling – steg 1 
Ale i 360 grader och perspektivinsamlingen har under 2018 varit första steget för att öppna upp och arbeta 

på ett nytt sätt tillsammans med svåra frågor i Ale. Första steget har varit att lyssna in, från samhällets olika 

hörn, vilka frågor som är extra viktiga och angelägna för alebor, människor som arbetar och verkar i Ale, 

politiker och tjänstepersoner i den kommunala organisationen.  

Totalt har 204 personer deltagit i samtal och intervjuer. Samtalen har genomförts enskilda eller i grupp, 

ansikte mot ansikte, på svenska eller engelska eller i enstaka fall på annat språk med hjälp.  

En grupp samtalsledare utbildades internt under våren 2018 i att kunna leda och föra neutrala samtal. 

Intervjupersoner hittades genom att annonsera på Ales hemsida, i den lokala tidningen och på sociala 

medier. Personer blev även tillfrågade öppet i Ales alla orter. För att hitta ytterligare personer blev samtliga 

intervjuade ombedda att hjälpa till med att via sina nätverk lotsa vidare till nya personer. Alla 

intervjupersoner var anonyma.  

 

Vad är ett perspektiv? 
Det finns alltid en mängd olika sätt att betrakta samhället och situationer på, med andra ord finns det en 

uppsjö av olika perspektiv. Av olika anledningar är en del positiva, en del negativa och en del tveksamma 

till en specifik sak. Bernard LeRoux, Dialogues, har förklarat ett perspektiv i dialogsammanhang som en 

människa eller en grupp av människors ståndpunkt till en fråga eller ett problem.  

 

https://doi.org/10.3390/su10113842
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Den fortsatta processen – steg 2  
Arbetet med Ale i 360 grader fortsätter under 2019. Nästa steg i processen är att fortsätta lyssna in vilka 

frågor som är extra viktiga och angelägna, med det insamlade materialet från perspektivinsamlingen som 

grund. För att kunna arbeta vidare och lyssna in vilka frågor som är extra viktiga bjuds alla alebor, politiker 

och intervjupersoner in till ett öppet stormöte. Under mötet kommer vi tillsammans att välja ut och 

prioritera de områden från Perspektivsammanställningen som är extra angelägna och som ska vara fokus 

för det fortsatta arbetet. Prioriteringsordningen ges sedan till Ales politiker som beslutar om vilket eller vilka 

områden som man ska arbeta med i processen Ale i 360 grader. Därefter bjuds det in till dialog kring det 

område eller de områdena som är beslutade.  

Vill du följa arbetet eller få mer information? Besök ale.se/360.  

 

Temaområden  
Perspektivinsamlingen resulterade i 13 övergripande temaområden där ett eller flera återkom i samtliga 

intervjuer. Dessa 13 teman består idag av perspektiv och citat och utgör perspektivsammanställningen. I 

varje temaområde finns olika perspektiv och frågor som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. 

Perspektiven kan likna varandra, gå in i flera områden, men också stå helt i kontrast till varandra. Inom varje 

temaområde finns också några avslutande citat. De 13 temaområdena är: 
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Att ha någonstans att bo 
 

Perspektiv: 
 Det råder bostadsbrist i Ale kommun i förhållande till det utbud som finns.  

 

 Att leva trångbott är obekvämt exempelvis när man tvingas bo med många familjemedlemmar på 
liten yta under lång tid.  
 

 Att olika oförutsedda händelser i privatlivet ibland kräver utflytt känns stressande och otryggt när 
det väldigt sällan finns önskvärda boendealternativ. 
 

 Nära vänner, familjemedlemmar och andra grupper med mer utsatta människor får kämpa flera år 
innan man får möjlighet till eget boende i Ale. Exempelvis, i desperata situationer, har vandrarhem 
eller en soffa hos en vän varit det enda alternativet som funnits till hands, även för familjer med 
flera barn.  

 

 Det borde vara lättare för de som bor i kommunen att få tillgång till eller få en lägenhet fördelad 
till sig jämfört med andra. 
 

 Möjligheten att kunna göra bostadskarriär inom kommunen är mycket viktigt.  
 

 Det känns inte rättvist att pensionen varje månad bara räcker till hyran om man ska hyra en nybyggd 
lägenhet i Nödinge. Man blir orolig för hur man ska klara sig när man åldras.  
 

 Att vissa lever med hög levnadsstandard och andra med lägre levnadsstandard är naturligt.  
 

 Att ha någonstans att bo är en basal grundtrygghet.  
 

 Vissa personer i utsatta situationer kan känna att de måste ta droger och klassas som missbrukare 
för att någon ska ta deras bostadslöshet på allvar då exempelvis initiativ som ”Bostad först” har 
system för att hjälpa särskilt utsatta i en viss ordning utan att sätta så höga krav.  
 

 Om man vill bygga mer exklusiva och pampigare boenden i kommunen vid natursköna och 
attraktiva lägen så borde inte så många regler stå i vägen.   
 

 Byggandet av fler billiga boenden i form av exempelvis lägenheter borde prioriteras då hyrorna är 
för höga.  
 

 Det är bra att man bygger mer boenden i olika former men förändringarna och byggandet får gärna 
ske någon annanstans än nära där man själv bor.   
 

 Boendeformer som blandar människor med olika socio-ekonomisk bakgrund är en viktig del i Ales 
utveckling.  
 

 Prioritering av unga och äldres möjlighet till bra och prisvärda boenden är oerhört viktigt för ett 
mjukare samhällsklimat.  
 

 I Ale finns det hemlösa och människor som inte kan äta sig mätta, att åtgärda deras situation är 
prioritet nummer 1. 
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 Hela situationen med den utbredda bostadsbristen gör att man bär på en grundstress som tär på en, 
att det saknas skyddsnät om något oväntat händer samtidigt som man jobbar på allt man kan.  
 

 Man borde bygga mer billiga boenden i de glesare orterna så får resorna lov att kosta mer. 
 

 Val av plats för nya boenden har stor betydelse av flera skäl. Exempelvis prisskillnad jämfört med 
Göteborg samt närhet till natur och tillgång till tystnad spelar stor roll för valet att bosätta sig i Ale. 
Attraktiviteten av framtidens boenden i Ale påverkas starkt av om dessa egenskaper fortsätter 
upprätthållas.  
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det är ont om lägenheter i Ale, så jag 

bor tillsammans med mina föräldrar i 

samma rum. Känns inte alls bra, jag är 

17 år och vill gärna vara i fred. för att 

kunna studera eller träffa tjejer men 

det fungerar inte alls.” 

”Tror inte på ett samhälle där alla 

har det lika bra, folk måste kunna ha 

lägre och högre levnadsstandard. 

Det ingår att man även gör 

boendekarriär.  

”Mycket problem med boende för nyanlända. Varför 

inte ordna bra boende? Inte bra att dela med okända 

från andra kulturer. Jag har vänner som får bo på 

vandrarhem. Jag har hög hyra, 7000kr, men inget 

kontrakt. De som kom inom kvoten får bra lägenhet 

med kontrakt, inte vi andra. Orättvist.”   

”Ett gott liv kräver tak över huvudet och var ska 

jag bo när jag blir äldre och inte kan gå upp för 

trappan i huset? Boende som går att betala för mig 

är svårt då när pensionen är 12 000 kr och hyran 

också är 12 000 kr för boendena i Nödinge som 

byggts. Det går inte ihop, man blir orolig för att det 

ska gå och känner sig övergiven. Hela pensionen 

ska inte gå till hyran.” 

”Tycker det borde byggas mer i den norra delen av Ale. 

Om boendet är billigt går det bra med lite dyrare resor. 

Det är just att det går att välja att bo ute på landet med 

mindre folk omkring som är kvalité i Ale, jämfört med 

att tvingas bo ovanpå varandra inne i Göteborg.” 
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Ansvar och oro för miljön  
 

Perspektiv: 
 Länder som Kina, Ryssland och USA har så stor klimatpåverkan, i och med deras aktiviteter och 

utsläpp, kan lokala ansträngningar kännas totalt meningslösa i jämförelse. Man kan känna 

hopplöshet då man inte är säker att man ens kan göra någon betydelsefull skillnad.   

 

 Det går att känna framtidstro i utvecklingen då det har gjorts många framsteg som lett till att 

människans påverkan på naturen minskat. 

 

 Många vet eller förstår nog inte vilka utmaningar vi kommer tvingas arbeta och leva med kopplat 

till miljö och klimatförändringar.  

 

 Företag och andra aktörer i Sverige som genererar mycket stora mängder utsläpp bör ta ett extra 

stort ansvar med klimatanpassning jämfört med hushållen och privatpersoner.  

 

 Alla i samhället, oavsett position, bär ett ansvar gentemot samhället och miljön. Arbetet att minska 

klimatpåverkan och agera hållbart är ett gemensamt ansvar.  

 

 Kommunen är en ledstjärna kopplat till att förenkla och förverkliga hållbarhetsarbetet. Ale kommun 

förväntas ta täten i hållbarhetsarbetet och ska föregå som inspirerande exempel i att hantera globala 

utmaningar med lokala lösningar.  

 

 Det är mycket oroande att tänka på hur klimatförändringar kommer påverka artrikedomen, tillgång 

till rent vatten och översvämningsrisker.  

 

 Människans påverkan på klimatet genom utsläpp överdrivs ofta och ny teknik kommer lösa 

klimatkrisen.  

 

 Det finns akuta behov av klimatanpassning och förebyggande arbete med betoning på kollektivt 

ansvar. 

 

 Det är viktigt att inte bromsa mänsklig utveckling baserat på osäkra/oseriösa utsagor om 

människans effekter på miljön och klimatet.  

 

 Det oroar att få ifrågasätter den levnadsstandard som kommuniceras som en självklar norm i 

Sverige som vi samtidigt vet är långt ifrån hållbar i längden. Samhällsnormerna som lockar och lovar 

medborgare ett liv i överflöd är en stor del av problemet.  

 

 Det är viktigt att prata i termer av ansvar. Kommunen har tillsammans med de som bor och arbetar 

i Ale olika utmaningar och ansvarsområden kopplat till hållbarhetsarbetet.  

 

 Utmaningar kopplat till hållbarhet på individnivå är exempelvis att göra sig själv och andra 

medvetna om mindre miljövänliga val och livsstilar så det går att ändra konsumtionsvanor, 

ifrågasätta av samhällsnormer kopplat till masskonsumtion samt tendenser att göra enkla, bekväma 

och mindre miljövänliga val i vardagen.  

 

 Kommunens roll handlar om att informera, underlätta och göra det möjligt för individer i Ale att 

göra miljövänliga val genom livet.  
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 Det är viktigt att diskussionen kring miljö och klimatfrågor synliggörs och uppmärksammas mer.  

 

 Man kan uppleva att kunskap och förståelse kring miljö och klimat ökar generellt. 

 

 Inom olika områden i vardagen saknas ändamålsenliga hjälpmedel för hållbara val och livsstilar som 

exempelvis inom området sopsortering.  

 

 Äldre och funktionsnedsattas förmåga att leva miljövänligt och välja hållbara livsstilar ska inte 

behöva hindras av bristande planering som missar att uppmärksamma deras varierande behov och 

möjligheter att ta sig fram.  

 

 Även om det finns utbredd kunskap kring miljövänliga transportmedel i Ale så räcker det inte alltid 

till som alternativ som tåg, cykel och buss upplevs som dyrare, mindre tidseffektiva eller otrygga 

jämfört med bilen.  

 

 Regler, ramar och beslut inom den kommunala verksamheten ska inte vara kontraproduktiva så det 

blir dyrare och/eller mer opraktiskt att göra miljövänliga val och följa policys som relaterar till 

miljövänliga val i arbetslivet.  

 

 Hantering av farliga ämnen och risken av förgiftning av grundvatten, älven och marken i 

kommunen är en källa för oro. 

 

 Långsiktig tillgång till rent vatten och oförorenad mark ska vara ett prioriterat uppdrag med stort 

tillhörande ansvar då kort- och långsiktig krisberedskap är mycket viktigt.  

 

 För att framtida generationer ska få möjlighet att leva med liknande förutsättningar som vi så måste 

nyckelarter och biodiversitet skyddas och bevaras. 

 

 Närhet och tillgänglighet till naturen behövs för att upptäcka den och exempelvis lära sig arters 
namn och egenskaper. Att lära sig om naturens kretslopp och komplexitet samt se med egna ögon 
vilka olika effekter människan har på miljön är mycket betydelsefullt.  
 

 Relationen till naturen behöver byggas i tidiga åldrar. Styrkan i relation har stor betydelse för hur 

man värdesätter naturen genom livet och påverkar valet av mer eller mindre miljövänliga livsstilar. 

Det är svårare för vissa att värdesätta något man inte själv upplevt.  

   

 Jag upplever att kunskap och miljömedvetenhet gällande naturen har ökat i Ale de senaste åren.  

 

 Det finns bristande intresse och vilja hos individer att bryta gamla vanemönster. Istället för att göra 

miljövänliga val i vardagen är det enklare för många att välja det ”lätta eller bekväma livet”.   

 

 Ales naturliv är rikt med en stor variation av värden för människor men vi nyttjar inte naturen lika 

mycket som vi borde vilket försvagar vår relation till den. Många njuter exempelvis av att plocka 

svamp och bär, bada, fiska, ta skogspromenerad och skåda olika djurarter men det är inte en 

självklarhet att alla får möjlighet komma i kontakt med det.  
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Företag har ett stort 

samhällsansvar, 

kommunen också och 

jag som konsument. Vi 

bär alla ansvar att 

tänka på miljön ." 

”Vi måste tänka 

långsiktigt på att inte 

förgifta dagvatten. 

Miljöfrågan är central 

för ett gott liv och 

självförsörjande.” 

”Bevara artrikedomen, 

flora och fauna då 

nyckelarter måste 

bevaras inför 

framtiden.” 

”Jag är klimatskeptiker, det 

är klart att det finns 

klimatförändringar, men det 

går inte så här fort. Det här 

som hände i sommar med 

bränderna är en 

engångsgrej.” 

”Aktivitet måste inte alltid kretsa 

kring att vi ska konsumera något, vi 

borde samlas kring andra saker med 

fokus på den hållbara dimensionen. 

Att man säljer vad man har och 

byter i marknader.” 

” Viktigt att Ale tar ansvar och leder 

invånarna i dessa frågor, vågar vara 

först. För hur ska vi annars känna 

att detta även kan lösas i ett globalt 

perspektiv?” 

”Om inte det sker förändring i det 

globala, exempelvis i USA, 

Ryssland, Kina — så kan ju resten 

av världen egentligen strunta i sina 

klimatmål, för de stora länderna har 

en mycket större inverkan på 

miljön än mindre länder.”   
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Att människor vill jobba kvar i Ale kommun  
 

Perspektiv: 
 Personlig lämplighet borde få större plats inom kommunala verksamheter. Många stirrar sig blinda 

på formell kompetens. Eldsjälar borde få större möjlighet att påverka eftersom individers utbildning 
inte ger hela bilden av en människa och dess resurser. 
 

 Vi behöver vara mycket mer rädda om och visa uppskattning för personalen inom kommunen. För 
att behålla personalen behövs exempelvis förbättrad personalpolitik, konkurrenskraftig 
lönesättning, 6-timmars arbetsdag och förutsättningar som kan skapa och stärka en vi-känsla.  
 

 Den höga personalomsättningen påverkas av bristen på lyssnande från chefer gentemot anställda. 
Att känna sig uppskattad, bli lyssnad på och få möjlighet att delta i förbättringsarbete är viktigt för 
att må bra, vilja fortsätta arbeta samt behålla energi och engagemang.  
 

 Ale kommuns storlek tillåter anställda att se positiva förändringar snabbare och mer tydligt då det 
är ”kortare vägar mellan människor” här jämfört med exempelvis Göteborg. 
 

 Den höga personalomsättningen i kommunen leder till problem i bristfälliga överlämningar samt 
att förtroendefulla relationer tappas bort mellan medborgare och kommunen samt inom 
organisationen.  
 

 Småskalighet, lokala engagemang och samarbeten med kommunen ger positiva effekter som 
dessutom minskar känslan av avstånd mellan medborgare och kommun. 

 

 Det går att känna stark empati för kommunalt anställda i att organisationen inte mår bra. 
 

 Det är frustrerande med bristen på stadiga kommunikationsvägar och relationer inom kommunen 
och mellan kommun och medborgare.  
 

 Det behövs mer tydlighet i vad en politiker gör jämfört med tjänstemän. Det finns upplevelser att 
deras roller, ansvar och mandat går i varandra. Tydligare visioner och ledarskap från den högre 
ledningen behövs.  
 

 Arbetsglädje är viktigt men förtroende, tillit, transparens och starkare samarbeten mellan 
medarbetare och chefer är grunden som behövs men underskattas idag.  
 

 Inom kommunen finns individer som mer eller mindre medvetet agerar stoppkloss för nytänkande 
och nya arbetssätt. Vissa anställda lägger för mycket fokus på högre maktpositioner och prestige 
snarare än värdet av kreativt tänkande och nya resurser.  
 

 Det finns upplevelser av att högre uppsatta individer känner sig trampade på tårna, tar kritik för 
personligt samt agerar för att bromsa utveckling av organisationen.  
 

 Rädsla att göra bort sig, tappa ansikte eller riskera sitt arbete är anledningar till att kommunalt 
anställda inte vågar ifrågasätta högt uppsatta individer, detta bidrar till en mycket problematisk 
tystnadskultur.  
 

 Det finns starkt engagemang, kreativa idéer och lösningar som uppkommer hos medarbetare i 
kommunen men förutsättningarna att uppmärksamma och följa upp dem är utdragna eller icke-
existerande så den drivande energin och engagemanget tillåts dö ut.  
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Sedan jag började tycker jag att det gått stadigt 

nedåt och det finns en norm att man inte ska 

sticka ut för mycket. De som uttrycker idéer, 

kommer med nytt tänk eller sticker ut kan ses av 

överordnade som ett problem och man tar 

personligt vid sig. De med maktpositioner 

känner sig ofta hotade eller kritiserade.” 
”Det kan ofta bli att man håller tyst 

under möten, på grund av prestige och 

prestation. Det gör att man inte vågar.” 

”Vi måste se till att folk vill jobba kvar i 

kommunen, det handlar inte bara om lön 

utan man ska trivas och känna sig oersättlig. 

Varje gång en kollega slutar skämtar vi om - 

nu släppte Ale en till!” 

”Gillar storleken på Ales organisation. När jag jobbade i 

Göteborg var det svårt att känna sammanhang, man 

blev bara en kugge i hjulet där. Här finns det på fler sätt 

kortare vägar mellan människor. Känslan av att vara i 

verksamheten i Ale ger en mer lokal känsla och 

arbetssätt. Det är svårt att greppa och se tydliga 

förändringar i Göteborg jämfört med när man arbetar 

här. Det finns mer aktiv återkoppling i arbetslivet.” 

”Det kommunala systemet främjar lydnad, 

inte utveckling. En tystnadskultur. Tystnad är 

vår största fiende.” 

”Det är också otroligt viktigt att prata med varandra. När en ny 

person kommer med ett förslag kan äldre säga ’det har vi redan 

provat’.  Men viktigt att lyssna ändå, för den nya personen kan 

ha nya utvecklade tankar, och situationen är aldrig exakt samma 

som tidigare.” 
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Kollektivtrafik och kommunikationer 
 

Perspektiv: 

 Kommunen har en viktig roll i att få folk att välja bort bilen. Det är viktigt att kommunen underlättar 
för folk att göra mer miljövänliga val, så som att gå, cykla och åka kollektivt. 

 

 Det är inte bra att det är billigare och lättare att ta bilen än att åka kollektivt. 
 

 Busskommunikationerna fungerar generellt bra då bussarna går ofta, men samtidigt skiljer sig detta 
väldigt mellan olika orter och områden i kommunen. 
 

 Kommunikationen till Göteborg är jätteviktig och fungerar fantastiskt bra även om tåget är kan 
vara försenade då och då.   

 

 Försumma inte de som bor på landet och behöver transportera sig med buss till centralorterna och 
pendeln. Det är idag en förutsättning att man har gott om tid och är fullt frisk om man vill bo längre 
ut i samhällena, då kommunikationerna mellan omgivande områden till pendeln idag inte är så 
utvecklade. 

 

 Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut idag, men utbyggnaden måste fortsätta. 
 

 Brist på tillgång till transportmöjligheter för att ta sig runt i kommunen gör att man känner sig 
övergiven eller bortprioriterad av samhället. 

 

 Bor man i den norra och östra delen av kommunen som ligger längre ifrån motorvägen och pendeln 
kan man känna sig bortglömd.  

 

 Även om man inte har lika stor närhet och tillgänglighet till service när man bor längre ut på landet 
så vill vissa välja att bo där. 
 

 Fler elbussar som Älvan-bussen i Ale är ett steg i rätt riktning när det kommer hållbara sätt att ta 
sig runt i kommunen.  
 

 Bråk på pendeltågstationer gör att folk drar sig för att åka kollektivt. 
 

 Kollektivtrafiken är för dyr och kunde vara gratis för exempelvis äldre och unga.  
 

 Det går inte att förvänta sig att det ska finnas lika bra busskommunikationer på samtliga platser i 
kommunen. 
 

 Folk blir attraherade till Ale om vi får till välfungerande kommunikationsmöjligheter och 
kollektivtrafik. 
 

 Det fungerar bra att cykla mellan Nol och Älvängen. Cykelvägarna gör det även lättare att komma 
till naturen. Mer utbyggnad av cykelvägar på landsbygden hade gjort att fler väljer cykeln.  

 

 Det är bra att det finns en cykelväg längs älven som går genom stora delar av Ale, men den är dåligt 
skött och marknadsförd. 

 

 Det är viktigt att det är lätt och säkert att cykla i kommunen, där finns det brister idag. Jag känner 
inte att det är säkert att lämna min cykel vid pendelstationerna exempelvis.  
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 Idag är Ale inte anpassat efter cyklar och en bra investering vore en cykelväg genom alla Ales orter. 
Kommunen bör ha mindre fokus på buss och biltrafik vid byggnation. Det behövs bra cykelbanor 
och mindre biltrafik samt fler laddstolpar. Elbilar och elcyklar kommer vara viktiga i framtiden. 

 

 Det behövs mer pendelparkeringar då det ofta är fullt.  
 

 Det finns gott om parkeringar vid pendelstationerna. 
 

 Man måste skapa lösningar så att man inte tvingas ta bilen, det måste finnas förutsättningar att värna 
om miljön trots att man inte bor i stadskärnan. Idag är det svårt för exempelvis barnfamiljer att vara 
spontana eller för funktionshindrade att planera sin dag. 
 

 Det nya centrumet i Älvängen är långt ifrån stationen vilket gör att bilåkandet kvarstår då man ändå 
behöver ta bilen för att handla. 
 

 Det finns många konstiga regler som är i vägen och hindrar en från att komma dit man vill, som att 
exempelvis få färdtjänst eller skolskjuts. 

 

 Det är viktigt för miljön att hitta hållbara sätt för personalen i Ale att ta sig till jobbet. Elbilar är ett 
sådant exempel. 

 

 Många vägar i kommunen har dålig sikt och säkerhet. Dåligt skötta vägar gör det svårt att 
transportera sig med cykel och permobil inom kommunen. 

 

 När fler flyttar in i kommunen så blir de befintliga huvudlederna mer trafikerade vilket är en 
trafikfara. 
 

 Bullret från E45 är ett stort problem. 
 

 Dåligt markerade övergångsställen i kommunen gör att det känns otryggt och farligt för framför 
allt barn och unga då påkörningsrisken är hög.  
 

 Det finns fina och välskötta ridleder i Ale men de behöver säkras då det kör mopeder där som 
skrämmer hästarna.  
 

 Den nya infrastrukturen har möjliggjort att kommunen kan bli en del av Göteborg istället för en 
förort som man ser sig som idag. 
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Citat:  

  

”Ale kommun gör det alldeles för enkelt för 

aleborna att använda sin bil. Det ska kosta 

att ta bilen om vill få effekt, så enkelt är det. 

Samtidigt så straffar man ju de som 

verkligen pendlar.” 
”Sen finns det köpcenter-områden i Ale där 

det saknas busshållplats, hur har man tänkt 

där? Ska gamla, svaga eller rullstolsburna bära 

långt bort till en avlägsen plats?” 

”Ett gott liv är bra 

kommunikationsförbindelser, men i Ale är 

det alldeles för dyrt. Det är en klassfråga 

huruvida en barnfamilj har möjlighet att ta 

sig till Göteborg för aktiviteter.” 

”Jag tror att det är främst närhet till service 

och hur ofta bussarna går som avgör om man 

känner sig ”övergiven eller inte”. 

”I norra delen av kommunen känner man sig 

avskärmad, Älvängen fungerar som gränsen 

där man satsar på allt som ligger nedom. Min 

bild av kommen här i norr är en tom skolbuss 

som går fram och tillbaka.” 

”Idag prioriterar vi ibland bort mänsklig 

utveckling exempelvis fordonet. Naturen 

läker och vi borde bara prioritera vad som 

verkligen måste bevaras.” 
”Det finns konstiga regler kring skolskjuts idag. Om 

man väljer en annan skola än den som ligger 

närmast, så har man inte rätt till skolskjuts till den 

skolan. Behovet bedöms till den skola som ligger 

närmst geografiskt. Det är något jag reagerar på 

eftersom vi har fritt skolval i Sverige. Givetvis ska 

elever få tillgång till skolskjuts oavsett vilken skola 

man väljer. Annars så blir skolvalet endast fritt för de 

som bor i närheten av kollektivtrafiken.” 

”Jag ser inte att det är någon risk att 

kommunen kommer att utvecklas så att den 

hotar naturen. Det skulle behöva byggas 

mycket mer än det gör idag. Ingen fara för 

miljön för kommunen planerar så bra. Dagens 

teknik gör att föroreningar inte är något hot.”    
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Hur vill vi leva tillsammans? 
 

 

Perspektiv: 
 Det är en farlig utveckling när vi i ett allt mer segregerat samhälle delar upp folk i grupper när det 

gäller stöd, resurser och hur det fördelas möjligheter att integreras, då detta leder till att grupper 

polariseras och ställs allt mer emot varandra. 

 

 Inkludering av nyanlända är ett enklare problem som vi kan betala oss ur genom gedigna 

arbetsmarknadsprogram, bra skolor och framförallt ta tillvara på viljan att integreras och att det 

finns platser för kulturella möten. Sådana mötesplatser gör att människor kan träffas på lika villkor 

utan beroende av klasstillhörighet eller politisk åsikt. 

 

 Invandringen är resurskrävande för samhället och det är viktigt att introduktionen blir mer effektiv. 

Man kunde erbjuda kvalitativa insatser under en begränsad tid. 

 

 Invandringen är positiv för Ale. Många nyanlända har ett inkluderande och familjärt beteende som 

man kan lära sig av.  Annan kultur och kompetens är berikande.  

 

 Det är viktigt att nyanlända invandrare förhåller sig till och respekterar ”svenska” normer och 

värdegrunder som vägledande förutsättningar. Samt att dessa normer och värdegrunder ligger till 

grund i introduktionen för invandrare.   

 

 Nyfikenhet inför varandras olikheter och referenser är viktigt, att vi ser hur vi tillsammans 

kompletterar varandra. I ett blandat samhälle är det klart att lite av våra kulturella arv försvinner, 

men vi får inte vara rädda för utvecklingen och ett förändrat samhälle. 

 

 Invandrare i Ale får känslan av att bli behandlade orättvist och att det finns få forum för möten där 

man kan ses som en jämlik part eller resurs. Ett utbyte mellan kunskap, tradition, hantverk, konst 

och kultur behövs för ett tryggare samhälle.   

 

 Att det ska sättas tydligare krav att förhålla sig till som nyanländ, exempelvis att lära sig svenska.  

 

 Det är svårt att prata om de problem som exempelvis boende för ensamkommande pojkar kan 

medföra i ett litet lokalsamhälle. 

 

 Nyanlända möter ofta utanförskap, som gör att man gör det till en grej, att ingen bryr sig och då är 

det lätt att tänka att jag inte bryr mig heller. De möter väldigt mycket förakt också, eller fördomar 

som gör att det blir svårt att exempelvis lära sig svenska på ett naturligt sätt. 

 

 I kontakt med tjänstemän i kommunen finns känslan att bli bemött orättvist, diskriminerande. Att 

det finns personer som uttryckt sig blivit föremål för rasistiskt bemötande.  

 

 Att bemötande i det offentliga rummet ofta kan kännas kränkande, av att bli föremål för rasism 

eller rasistiska avspeglingar. Det är vanligt för personer med utländskt ursprung i Ale.      

 

 Diskussionen kring invandring måste bli mindre laddad. Invandringskritiska åsikter bör ges 

utrymme i politiken och på så sätt även öppnar upp för en offentlig diskussion som inte stänger för 
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lösningar kring migrationsproblem. Det är exempelvis lätt att bli betraktad som rasist om man 

påpekar brister i hur Ale arbetar med introduktion av nyanlända.  

 

 Viktigt att förhålla sig till svenska lagar och regler: exempelvis ska barn inte bära slöja, det väljer 

man i mogen ålder när man kan resonera och ta ställning till det själv.  

 

 Vi har ett flyktingboende i Hålanda. Men någon integration finns inte. Det är verkligen ”vi och 

dem”. Jag vet inte hur vi ska kunna mötas? I skolan är det lättare, det känns i alla fall som att de får 

hjälp där. 

 

 Hamnar man i ett område som är segregerat så påverkas många av bilden av sig själv i förhållande 

till problemområdet. Ett stigma som många unga känner av och i den kontexten skapas misstro 

och i längden en revanschkänsla. 

 

 På Klöverstigen i Nödinge finns exempel på en hel del goda integrationsinitiativ, ideella initiativ 

från de boende. Det är viktigt att även kommunen tar ansvar och ser det som finns som resurser 

att bygga vidare på. 

 

 Alebostäder har ingen bra dialog med sina hyresgäster på Klöverstigen. De brister i informationen 

kring nya regler och policys, utan att sätta sig in i konsekvenser eller lyssna på sina hyresgästers 

åsikter. 

 

 Mycket engagemang är ideellt. Exempelvis har pensionärerna frivillig svenskundervisning, kyrkan 

har språkcafé och ungdomssatsningar, kulturföreningar har samhällsundervisning. Kommunen kan 

dock inte lägga över all verksamhet som främjar integration på föreningar och civilsamhället. 

Kommunen bör ta ett större ansvar för att de som är engagerade ska få hjälp och en hållbar 

livssituation i längden. 

 

 Viktigt att psykiatrin fångar upp personer som exempelvis har upplevt krig för att få hjälp att 

behandla trauman. Detta för att minska psykisk ohälsa och det lidande som finns, samt minska 

samhällsomkostnader som psykiska kriser skapar. 

 

 Det ska vara lika för alla. Många är rädda för att bli kallad för rasist, det är inte rätt. Det är viktigt 

att alla behandlas lika inför lagen. Det ska exempelvis vara 50/50 lika för män och kvinnor enligt 

feminism, det ska även gälla för invandrare.  

 

 Det finns en del kulturella problem – exempelvis med kvinnosynen, att de inte får köra bil, ha 

vänner eller måste vara hemma, något som står i konflikt med rådande normer i Sverige och de 

värdegrunder och strävanden för ett jämlikt samhälle.  

 

 Att stödjande insatser kring integration inte ställer andra grupper i behov av stöd mot varandra, 

exempelvis att våra äldre eller personer med psykisk ohälsa får det sämre i fördelningen av 

finansiella resurser.  

 

 En del som flyttar hit har själva ambitionen att integreras medan andra inte har viljan att utmana 

sig själv i detta och behöver mer stöd för att acklimatiseras.  

 

 

 När det kommer invandrare hit så ställer vi höga krav på dem att de ska integreras i samhället. Det 

individuella ansvaret och den egna motivationen pratas det mycket om men när integration inte 

sätter krav på samhällets egna institutioner och medmänniskor så skapar det ett uppdelat samhälle. 
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Exempelvis är de problem med segregation som finns i Nödinge ett resultat av att ingen tar ansvar, 

utan snarare sätter sig utanför och pratar om bristerna.  

 

 När ansvar för integrationen inte tolkas som ett gemensamt projekt där vi alla tar ansvar för att 

förutsättningarna finns så är vi själva en del av problemen med integration. Det är lätt att skylla på 

nyanlända invandrare när man inte ser sig själv som en del av problemet. 

 

 Integrationen mellan yngre och äldre är viktig. Man ska inte behöva ”uppfinna hjulet” på nytt när 

tidigare former fungerat bra, exempelvis lärlingssystemet. Den kvalitet som kommer fram när man 

möter människor från olika generationer och ursprung i arbetslivet är ett kvalitativt kunskapsutbyte 

men gör det även mer naturligt att exempelvis lära sig språket. 

 

 Fokus på att göra det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden är en viktig aspekt. Exempelvis finns 

ensamkommande ungdomar som man hade man kunnat ta hand om bättre. Att ensamkommande 

ungdomar som kämpat för att få en praktik ändå utvisas efter en utdragen asylprocess är inte bra. 

 

 Sverigedemokraterna ute i Starrkärr/Hålanda är det största problemet. De har direkt rasistiska 

värderingar och även en känsla av hot att det svenska samhället förändrats. De består av män som 

har en föråldrad mansbild. De ser att jobben försvinner vilket skylls på invandringen och ser inte 

de mer komplexa processer som globaliseringen för med sig.  

 

 Personer som röstar på Sverigedemokrater ser den nedmonteringen av välfärden som tidigare 

generationer byggt upp och upplever att sin egen generation får det allt sämre och förenklar genom 

att det skulle bero på migrationen. Man glömmer därmed att generationerna innan välfärdssystemet 

hade det mycket sämre än vad vi har det idag och att invandringen till Sverige varit en viktig faktor 

i byggandet av välfärdssystemet.   

 

 Vuxna måste inse att det är brist på kunskap som är det stora problemet. Bristen på kunskap skapar 

rädslor för främmande. Det gäller att få en ökad förståelse. Kunskap är viktigt i mötet med andra 

människor och vi borde dela med oss av olika levnadssätt.  

 

 Viktigt att man redan i skolan utmanar och synliggör stereotyper och förenklingar. 

 

 Ale kommun tänker väldigt kortsiktigt och de integrationsprojekt som funnits har varit känsliga för 

en ansträngd budget. Ett exempel är att man sa upp två integrationshandläggare, fruktansvärt att 

inte kommunen ser integrationsfrågan längre än utifrån nuvarande budget. I dagens samhälle måste 

det tidigt ges förutsättningar för nyanlända och kvalitet i de insatser som gör att integrationen 

skyndas på.  

 

 Kommunen måste utgå från mänskliga rättigheter, ett segregerat samhälle utesluter människor från 

viktiga samhällsfunktioner och rättigheter som strider mot konventionen.   

 

 Här i Nödinge är motståndet från kommunen och bemötandet från medmänniskor utarmande. Det 

leder inte till ett gott liv eller till en god framtid. Många tappar förtroendet för samhället tillslut.     

 

 Vi svenskar har svårt att förstå den andra sidan och vilken situation man som flykting kommer 

ifrån. Man vill ju inte fly från sitt land, men vi måste försöka sätta oss in i hur det är att tvingas fly 

sitt land. Många som kommer nu kommer från Syrien och inbördeskriget där.  
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 Kommunen borde fånga upp personer med ursprung från andra länder och som har språklig 

kompetens och har bott i Sverige länge, de som vet regler och konventioner. Ale kommun bör inse 

värdet att anställa fler ”brobyggare” för att ta itu med integrationen.   

 

 Det behövs också en diskussion kring hur man ser på andra människor så vi kan slippa att det hela 

tiden pratas om ”vi” och om ”de där”.  

 

 Jag är orolig för ett muslimskt etablissemang. Ett organiserat övertagande. Vi bör begränsa 
invandringen till kvinnor och barn. De ska direkt in i skola och praktik. Måste lära sig våra seder 
och bruk och kunna bidra.   
 

 Idag finns det orättvisor i vårt samhälle. Nyanlända som kommer hit får massa hjälp som fortsätter 

i flera år samtidigt som våra ungdomar inte får någon hjälp. Tycker man skall ställa samma krav och 

ha en mer jämlik biståndspolitik. Jag tror på hjälp till självhjälp. 

 

 Vi måste ifrågasätta om alla verkligen behöver hjälp. Det är många som säger ”jag går hellre på 

socialbidrag än jobbar” eller att vi betalar kvinnor för att vara hemmafruar, för det gör vi idag. Alla 

som kan måste jobba. 

 

 Viktigt med nyanlända att man snabbt kommer in i samhället, viktigt med Svenska för invandrare 
och att ale satsar på utländska kvinnor så att dom kommer ut i arbetslivet och får snabbt jobb och 
känner sig delaktiga och får sina rättigheter tillgodosedda. Att alla får vara med, även invandrare. 
 

 Svårt ekonomiskt för mig och min familj. När man lämnar boende och flyttar till anhöriga så 
upphör allt stöd. Jag skulle vilja att det fanns kurser för nyanlända föräldrar så att dom får 
information om Ale och Sverige innan man säger att barnen/ungdomarna skall flytta hem. Tex 
hur kulturer kan se olika ut, och hur man umgås i Sverige mellan olika ungdomar, tänker på min 
tjej som mina föräldrar ej vet finns.  
 

 Ensamkommande från andra länder är en stor tillgång och resurs, investerar man i dem kan de bli 
en tillgång för samhället med dubbelt så stort värde än man investerar.  
 

 Resurser, tid och kraft ska satsas på rätt personer, man ska inte ödsla tid på de som inte ger tillbaka. 
De som gör dumma saker och förstör för andra borde inte vara här.  
 

 Att kunna språket är en förutsättning för att bli sedd som en resurs. Om jag inte hörs så syns jag 
inte.  
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Citat: 

 

  

”Klyftorna i samhället ska inte öka utan minska, annars är det 

inte ett gott liv enligt mig… bara en kylig värld där de som redan 

har mycket visar mänsklighetens vidrigaste sidor i form av 

girighet. Girighet som leder till rädsla, rädsla som leder till 

lidande och lidande som i sin tur blir till hat.” 

”Redan i mötet med förskolan, hamnar folk i 

kläm. Personer som jag, med utländskt 

ursprung, känner sig bemötta som om vi 

skulle vara mindre intelligenta. Och det beror 

på okunskap och brist på förståelse, och ingen 

egen vilja att sätta sig in i eller respektera våra 

värderingar, traditioner.” 

”Det finns personer som inte 

tycks vilja acklimatisera sig till 

svenska värderingar, lagar och 

regler. Exempelvis så fanns det en 

stor grupp somalier som inte lärt 

sig ett enda ord svenska. Viljan att 

lära sig måste ju finnas” 

"Folk vill inte ha tillfälliga boenden i 

Alvhem både på grund av själva 

bebyggelsen, att det inte passar in. 

Men också på grund av de 

människorna som flyttar in. Man läser 

om att våldtäkter ökar, det vill inte jag 

ska hända här. Folk är även rädda för 

IS och vad det är för folk som 

kommer hit – jag ser det som en 

trojansk häst att ta hit dem.” 

”Vi måste ta hand om och respektera varandra för att visa oss 

värdiga att ta hand om naturen och djuren på ett värdigt sätt, 

annars är mänskligheten inte mycket att ha. Det finns inga 

speciella människor i vår värld som är värda mer än andra, bara 

de som romantiserar kring storhet och prestige och låter det gå 

ut över oskyldiga.” 

”Viktigt att man blandar svenskar och invandrare. 

För det skulle göra att man hjälps åt med 

integrationen.  Jag är aktiv i en förening för 

ensamkommande flyktingar – och ser att de 

pojkarna sällan möter andra svenskar. Det finns 

ingen sådan tanke. Jag tycker att det är hemskt. Hur 

ska man lära sig språket? Och hur ska man bli sedd 

som en resurs? När man inte får synas.” 

”Många har ju upplevt kriget — att 

samhället bör förstå att det är viktigt att 

fånga upp de människorna och erbjuda 

hjälp. Många lider av posttraumatisk 

stress, många mår dåligt.” 
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Var ska vi bygga? 
 

Perspektiv: 

 Alla vill inte bo i tätbebyggt område men det är väldigt svårt att få bygglov på landsbygden på grund 
av 600-metersregeln till busshållplats. 

 

 Vi får inte bygga för mycket på landsbygden i Ale utan det måste få finnas orörd mark också. Det 
är bra att man idag inte få bygga på åkermark i Ale.  
 

 600-meters regeln vid nybyggnation och andra dylika dumma regler behöver ifrågasättas. Om man 
har barn som växer upp, flyttar bort och jobbar men sedan vill tillbaka… ska de inte få bosätta sig 
och bygga hus nära föräldrar och familj på landet om de vill det? Ingen vill bo i en kommun som 
hindrar framtida utveckling.  jag vill att mina barnbarn skall få bygglov och leva nära sina släktingar. 

 

 Ale har det lugnt och tyst men man hindrar folk från att bygga om det inte är 600m till busshållplats, 
det blir svårt att nyttja den mark vi har i kommunen.  

 

 Ale behöver både förtätas och byggas ut på landsbygden. Vi borde därför bygga mer på åkermark 
då det finns ett behov av fler lägenheter.  

 

 Ale behöver bygga mer bostäder på landsbygden och ta tillvara på den kraft det finns i att ha en 
levande landsbygd. Det är viktigt att inte bygga bort landsbygden utan att satsa på förtätning i 
närheten av tätorterna istället.  

 

 Byggsektorn i Ale har en väldigt långsam handläggningsprocess om man jämför med kommuner i 
samma storlek. Vill Ale locka företag så behöver etablerings-/handläggningsprocessen gå fort. 
 

 Kommunen borde styra mer i byggandeprocessen. 
 

 Kommuninvånare vill man vara med och bestämma mer i pågående byggprojekt, så allt inte är 
toppstyrt. 

 

 Långsiktighet i byggande är viktigt och det är okej om det tar tid. Det är också viktigt att ta tillvara 
på Ales folksjäl i stadsplaneringen. 
 

 Det är viktigt att bevara gröna ytor och luftighet, så som parker och naturområden, när Ale växer 
och förtätas. Där det finns ett rikt djurliv borde det inte få byggas då det är viktigt att värna om 
djuren.  

 

 Ales tillväxt har inte varit på bekostnad av skogen eller närheten till naturen.  
 

 Det borde byggas mer längs älven. Generell upprustning, bostäder, promenadstråk, småbåtshamn 
och restauranger. Industrier använder inte älven idag och därför bör de inte ta upp bästa marken i 
kommunen. 

 

 Jag är skeptisk till bebyggelse vid Älven. Vi får inte förlora naturvärden eller rekreationsmöjligheter 
för allmänheten. Om det även är förorenat längs älven så kanske vi heller inte borde bebygga där.  

 

 Det är viktigt att kommunen äger mark själv och inte säljer till privata intressen. 
 



23 
 

 Kommunen behöver ordna mark till etablering för att öka näringslivet i Ale, men inte på ett sätt så 
att det inkräktar på naturen. 

 

 Jag tycker inte att det ska byggas så mycket. Det är bra att det finns sankmark i kommunen som det 
inte går att bygga på.  

 

 Onödiga resurser används när det rivs skog för att byggas hus istället för att nyttja de lokaler som 
står tomma i kommunen. Använd tomma lokaler för det nya kommunhuset istället för att bygga 
nytt.  

 

 Digitaliseringens möjligheter gör det onödigt att bygga ett stort nytt kommunhus och samla alla 
anställda på en plats. 

 

 Bevarandet av den småskaliga strukturen vi har i Ale idag är viktig att bevara. Om vi ska förtäta 
orterna behöver det göras med måtta så den gamla stilen och husen bevaras. Vi måste värna om 
orternas centrum genom att inte förtäta för mycket eller bygga höghus.  

 

 Vid stadsplanering borde olika bostadsformer vara mer uppblandade. Det skapar möjlighet att bo 
kvar i området när man byter boendeform. Att det finns möjlighet i lokalsamhället att göra 
bostadskarriär. 

 

 Det byggs mycket villor och stora hus i Ale. Jag vill inte att vi bygger några gräddhyllor i Ale.  
 

 Det är inte en dålig idé att bygga höghus, men det är samtidigt viktigt att det finns öppna ytor. 
Husen byggs för tätt idag, det är för lite plats mellan husen. 

 

 Det byggs inte så mycket i kommunen och det är bra då det småskaliga bevaras. 
 

 Det finns otrygga platser i kommunen och det är viktigt att detta tas itu med vid stadsplaneringen. 
Belysning är ett billigt och enkelt sätt för att få bra trygghetseffekt.  
Våga använd de ytor som det under tiden ska byggas/byggs på, gör något mer levande av platsen 

tills vidare. 

 

 Ale bör göras bättre och vackrare genom mer byggande av torg med bänkar, fontäner och fina 
belysningar som syns från E45. Detta skulle skapa en ”snackis”. 
 

 Teknikens möjligheter gör det möjligt att lösa fossilfria transporter i framtiden. Det borde vara 
lättare och billigare att sätta upp solceller och vindkraftverk för eget ändamål än vad det är idag.  

 

 Prioritering av naturvärden och strävan efter hållbarhet kan krocka med prioriteringen av andra 

värden. Mänsklig utbredning som exempelvis byggande och utbredning av infrastruktur i ett 

växande Alesamhälle står i kontrast till bevarande av exempelvis tätortsnära grönområden och 

odlingsbar åkermark.  

 Det finns så mycket skog i Ale att det inte borde vara ett problem för bevarandet av artrikedomen 

om man vill hugga ner lite träd för att bygga vad man känner för att bygga.   

 Områden som Vättlefjäll, Risveden, älven, vandringsleder, sjöar och kulturhistoriska platser har stor 

potential att exploateras och nyttjas mer. 
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Jag hör ofta: ’Bygg gärna, men inte där jag bor’. 

Återigen handlar det nog om att involvera invånarna 

och lyssna in vad klokt de har att säga, för att sedan 

utifrån det planera för byggandet. Tror att det är 

viktigt för att slippa att varje exploatering stannar 

upp av det.” 

”Det är positivt att Älvängen växer med fler butiker och 

verksamheter. Det verkar dock saknas en planering för ”gamla 

centrum” i Älvängen. Kommunen har löst in en mängd 

fastigheter och det verkar inte som att man har en plan för vad 

man ska göra. Detta är oacceptabelt…Det är viktigt att man har 

en långsiktig plan för sådana här stora projekt!” 

”Vi ska kunna bygga på åkermark i Ale för vi 

skördar ju inte direkt regnskog här i Ale.” 

”Politiken bör ta hänsyn till 

landsbygden. Ett exempel på när 

de inte gjort det är beslutet om att 

man inte får bygglov med mer än 

600 m till närmaste hållplats, vilket 

innebär att folk inte kan flytta ut 

på landet mer. Man tar inte hänsyn 

till en levande landsbygd. Det 

finns rimlighet i beslutet med 

tanke på närhetsprincip och ett 

bilfritt liv, men det kan inte vara 

tvingande, det är absurt.” 

”Om man inte kan bygga utan att först sanera bort förorenad 

mark så kanske det området är mer lämpligt för exploatering av 

industri och företag, att man istället bygger bostadsområden på 

mer lämpliga ställen. Det blir väldigt dyrt att sanera området 

kring gamla batterifabriken. Och kommer ta tid och resurser. Vi 

behöver bygga bostäder nu!” 
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Att bli lyssnad på 
 

Perspektiv: 
 Känns som man har mycket att säga men man vet inte om eller hur det ska komma fram till politiker 

och de som styr. 
 

 När kommunen och politiker inte visar att de lyssnar ordentligt på fackförbunden så skapar det 
missnöje. Många från traditionella arbetarklassen tar då klivet till populistiska partier som levererar 
förenklade lösningar på komplexa samhällsfrågor. 
 

 Jag känner att jag har nära till politikerna, att jag kan komma i kontakt med dem och prata om vad 
jag tycker är viktigt.   
 

 Demokratiska samhällen bygger på delaktighet och att man lyssnar på varandra. Om engagemang 
och delaktighet tillåts att försvinna så kommer särskilda grupper att anpassa och driva politiken 
enligt deras egenintressen.   

 

 Det är irriterande när politiker och partier är för lokalpatriotiska och inte anstränger sig för att 
belysa komplexa samhällsfrågor på riktigt. Frågorna är så mycket större än så.  
 

 Total medborgardialog är vad som behövs, det som handlar om tusentals röster. Vi förstår 
problematiken kring många saker men vad kan vi enas oss omkring? 
 

 Öppenheten som tillåter att man får komma fram och till tals för att hjälpa folk att förändra deras 
liv till det bättre, det är en av våra främsta tillgångar. 

 

 Jag upplever att politikerna är alltför inställda på kortsiktiga ekonomiska lösningar. Det blir svårt 
att känna tillit när det inte syns att politiker tänker långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt.  

 

 Man måste kunna lyssna innehållet i vad de olika partierna för fram snarare än att bara säga ”rösta 
inte på S” som enda argument. Detta är inte för kommunens bästa utan bara ett spel för bättre 
politiska lägen för särskilda individer och politiker. 
 

 Vi vill höra mer om vad som driver politikerna, vad de tycker är viktigt på riktigt och kunna prata 
om sakfrågor utan den spända atmosfären som finns idag där det lätt övergår i personangrepp och 
nivån på diskussionerna tillåts bli alldeles för låga.  
 

 En framgångsrik politiker är en politiker som tar sig tid att lyssna på alla medborgare och 
målgrupper samt vågar visa sin mänskliga sida för att skapa förtroendegivande kopplingar och 
relationer till medborgare. Tillit bygger på öppenhet och ärlighet. 
 

 Vi tycker det är meningslöst att prata om det här för kommunen har gjort fler liknande projekt förut 
som Ale i 360° men det händer ändå inget eller så glöms det bort helt och hållet. Ingen vill ändå 
lyssna på oss eller hjälpa oss hitta en bra plats där vi kan vara.  
 

 Vårt förtroende för politiken är inte så högt, det är frustrerande och man frågar sig varför det 
fungerade bättre förr?   
 

 Om man upplever att ”samhällskontraktet inte fungerar” och det är stora orättvisor mellan grupper 
så skapas starkare förutsättningar för rasism och att grupper i samhället ställer sig längre ifrån 
varandra. 
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 Direktdemokrati kunde införas i Ale kommun. Medborgare skulle då informeras via kommunal 
intern-tv eller lokaltidning. Röstning kunde ske via e-legitimation eller vallokal i centrum. 
 

 I ett gott liv och ett gott samhälle är alla välkomna och det finns utrymme för alla. Där känner man 
sig sedd och lyssnad på och aktiv dialog förs. På så sätt erkänns värdet av varje individ. 
 

 Vi borde gå mer efter klokhet i olika frågor och beslut, SD har också bra förslag ibland. Men det är 
skrämmande när SD fångar proteströster från S och M. 

 

 Det är varje medborgares ansvar att sätta sig in i vad man röstar på men politikerna måste visa att 
de vågar diskutera mer komplexa samhällsfrågor. Alla som röstar SD är inte rasister utan söker en 
politisk förändring tillbaka till hur det var förr, dit vi inte längre kan nå.  
 

 Vi behöver alla visa oss värdiga som människor för att utöva vår makt genom demokratin då vårt 
stora inflytande på naturen och djuren kommer med ett ansvar vi inte kan fly undan utan att märka 
vårt samhälle oss själva som ovärdiga. Girighet, rädsla, hat och egocentrism får inte ta överhanden 
om vi ska röra oss i rätt riktning tillsammans.  
 

 Idag finns ett hårt klimat i politiken och samhället som behöver bli mjukare. Politiker har ett tonläge 
som är bekymrande, vi måste kunna vara snällare och prata om hur vi vill ha det utan att det blir 
teater och skådespel av det hela. 
 

 I många frågor är det viktigt att aktivera hela samhället. Individualism hotar. Viktigt att aktivera 
medborgare att medverka i oavlönade insatser. Vi behöver göra saker tillsammans. Hur kan vi 
annars komma tillbaka till den gamla samhällsandan? 
 

 Så länge beslut fattas med stöd av fakta och forskning så kan invånarna vara trygga... Tror det är 
viktigt med tydlig förankring och tydlig förklaring kring varför man tar beslut. 
 

 Ortsutvecklingsmöten är ett sätt att delta och påverka men fler målgrupper måste representeras. 
Ale i 360° kan vara ett exempel på den sortens forum vi behöver. 
 

 Det är viktigt att man jobbar med återkoppling till medborgarna, så att man som invånare både ser 
och upplever att man faktiskt kan påverka sitt lokalsamhälle. 
 

 Ska man uträtta något så ska det ske lokalt. Det som gjordes med äldreplanen var väldigt bra och 
tydligt exempel på en deltagande medborgarprocess.  
 

 Det ligger ett ansvar på kommunen som demokratiaktör att informera företag, kommunanställda, 
medborgare, intresseföreningar om vad som händer i Ale idag. Exempelvis vilka beslut har 
kommunfullmäktige tagit, hur ser de olika styrdokumenten ut som påverkar de olika sektorerna 
inom kommunen. finns ingen förståelse så ökar missnöjet. 
 

 Engagemanget hos kommunens föreningar är en stor tillgång för Ale kommun och kommunen 
borde göra vad de kan för att underlätta för föreningar att fortsätta sin verksamhet. 
 

 Ungas förtroende för vuxna och politik påverkas negativt när de inte känner sig lyssnade på, 
uppmärksammade eller värderade genom kommunens prioriteringar och handlingar.  
 

 Att känna sig lyssnad på är en förutsättning för att man ska kunna känna sig som en tillgång.  
 

 Att lyfta de lokala och ”heta” frågorna i Ales mindre orter är viktigt för att ta tillvara på engagemang, 
kunskap och vilja skapa förändring. En motvillighet och rädsla för att göra detta är ett hinder.  
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Om man inte känner att samhällskontraktet fungerar, att det 

inte är rättvisa mellan grupper, så föder det fientligheter och 

konflikter mellan grupper. Om jag känner att 

samhällskontraktet inte fungerar så skapar det grogrund för 

rasism”  

”Känns som det är onödigt att prata om det 

här… det kommer aldrig att ske. Sådant har 

man pratat om hur länge som helst, att skapa 

plats för oss, de har pratat så mycket i 

Nödinge om insatser men var hamnar 

pengarna?  Det är löjligt...” 

”SD säger också bra saker. Ju mer vi gömmer det desto 

känsligare blir diskussionen. Det föder ett politikerförakt och 

bristen på offentliga debatter och sansade diskussioner leder till 

att människor blir frustrerade och att diskussionen blir 

inflammerad och känslig. Hur demokratisk är egentligen 

politiken när så många exkluderas?” 

”På Facebook finns det folk som får betalt för att sprida 

rykten och annan skit om politiker, det har sjunkit till en 

så låg nivå. På ett sätt har även politikerna accepterat 

den låga nivån och gör inget åt detta självgödslande 

system som skapar det hårda klimatet i politiken. ” 

”Känns som man har mycket att säga men 

man vet inte om eller hur det ska komma fram 

till politiker och de som styr” 

”Är vi inte delaktiga så blir det något som är 

trasigt i samhället. Då är risken att samhället 

anpassas till en viss målgrupp,  en drivande 

och politiskt etablerad grupp.” ”För att leva ihop 

behöver folk få en 

möjlighet att uttrycka sig. 

Det är viktigt att invånare 

får en möjlighet att prata 

med politiker och att 

olika grupper som tycker 

olika får en möjlighet att 

prata med varandra.” 
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En bra skola ger en bra framtid 
 

Perspektiv: 
 Arbetsmiljön i skolan för pedagoger/lärare, barn och elever upplevs ha försämrats då många lärare 

slutar, det blir opersonligt mellan lärare och elev. Förtroendet för skolan blir sämre och känslan att 
det lönar sig med utbildning tappas.  
 

 Skolans förmåga och möjlighet att uppfylla sin servicefunktion är central. Som förälder finns 
oroskänslor kring att barn och unga inte får nog tid med pedagoger och lärare samt att för stora 
skolor och klasser kan försämra läromiljön.  
 

 I skolan, exempelvis förskolan, tas alltför mycket tid bort ifrån att vara med barnen, allt ska 
dokumenteras. Pedagoger och lärares administrativa arbete gör att barnen inte får nog tid 
tillsammans med dem och den tiden är viktig för barnens utveckling. 
 

 Mindre storlek på skolorna är viktigt, max 250 elever. Om barnen har för många led till andra lärare 
i samma skola blir det en bristfällig relation som bryter ner känslan av tillhörighet. Som lärare själv 
märker man när man inte känns igen av andra elever som inte är ens egna, det blir för opersonligt 
vilket både lärare och elev förlorar på. 
 

 Vi bygger stort och kostnadseffektivt (nya skolorna är exempel på detta) men kvalitén för 

barnen/eleverna kan minska som följd. Är det verkligen bra med 10 avdelningar i en förskola? 

 

 Jag upplever det som ett svek när ens barn inte får plats i förskolan närmast där man bor. 

 

 Vissa skolor anses finare än andra lokaler men lärarna i ”de mer slitna skolorna” kan vara ännu mer 

engagerade och duktiga. Fokus på vilken slags pedagogik man förespråkar kan vara viktigare än om 

det är de finaste lokalerna i kommunen.”   

 

 Förskolan kan få till bättre resultat om de får bli lite lämnade ifred, idag lägger sig folk i för mycket. 

Tjänstemän borde fokusera på att följa styrdokumenten noga istället för att köra i egna spår och 

låta verksamhetschefer lösa problemen på högre nivå.   

 

 Som ung upplevs stress och uppgivenhet när lärare slutar och man träffar många vikarier som det 
inte finns mycket uppmuntran att skapa en långvarig och respektfylld relation med.  
 

 Som ung är det svårt och inte så lätt när man sticker ut, är annorlunda eller inte hänger med i skolans 
tempo. För att vilja vara kvar i skolan och i kommunen behöver man bli sedd, alla har inte samma 
behov och några behöver mer hjälp och stöd.  
 

 Skolan är viktig att satsa på när Ale växer. En bra skola ger en bra framtid, skolan är grunden som 
aldrig får svikta.  
 

 Vi behöver lägga mer pengar på skolan, vi måste ha fler lärare i förskolan, i förskolan ser man 
mycket, de barn som sedan får problem vet ofta förskolans personal tidigt befinner sig i risk. 
 

 Vi ska inte ge fåniga löften att vi aldrig ska spara pengar på skolan. Omvärdera och effektivisera 
hellre, ta tillvara på tillgångar ansvarsfullt och prioritera hur vi använder ekonomiska medel. 
 

 Neddragningar på skolan är fel. Man behöver satsa på att lärare har det bra, men ha fler lärare så 
att det finns ett team runt varje elev. 
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 Ale saknar en gymnasieskola, även om det är en ekonomisk fråga så är det viktigt att skapa en skola 
för de ungdomar som vill gå i gymnasiet i kommunen. Man ska kunna växa inom kommunen, 
genom hela livet vilket blir svårt utan gymnasiet och Ale måste kunna erbjuda detta. 
 

 Det finns olika problem och viktiga frågor att ställa sig kopplat till hur relationen mellan föräldrar, 
lärare/pedagoger och barnen/eleverna ser ut idag.  
 

 Tydligare mandat borde ges till pedagoger/lärare att ingripa när problem uppstår mellan 
barn/elever.  
 

 Lärare/pedagoger kan uppleva en rädsla att ingripa när problematiska situationer uppstår mellan 

barn/elever då man kan dömas av föräldrar.  

 

 Föräldraansvaret över ungas beteende har kommit bort, det är inte meningen att skolan ska stå för 

uppfostran. Lärare vågar inte ingripa. 

 

 Andra klasskamrater säger fula ord och bråkar men under föräldramöten nämns det kanske bara att 

det är lite mindre konflikter. Man tar inte tag i konflikterna och har brist på öppenhet om hur det 

är.  

 

 Det är jobbigt med den mobbningen som förekommer i skolorna, det känns stökigt.  

 

 Föräldrarna är den grupp som behöver utöka sitt ansvar och engagera sig mer för barnen och 
elevernas sociala uppfostran, både enskilt och tillsammans med skolan.  
 

 Vi behöver satsa på bra skola, ordning och reda så man kan tillgodoräkna sig undervisningen. Det 
behövs en förändring i hur man respekterar läraren eftersom mycket förändrades i slutet på 70-talet 
och det blev en friare uppfostran, men vi behöver lugn och ro skolan. 
 

 Friskolan i Ale har bra energi bland både lärare och elever. De andra skolorna här i Ale bör vara 
mer ihop och göra saker tillsammans. Kommunen använder sig för lite av potentialen som finns. 
Lärlingsgymnasiet kan exempelvis bidra med mycket om man hade mer kontaktytor från 
verksamheter, satsa på samarbete mellan verksamheter är viktigt. 
 

 Unga har behov av förebilder, vuxna som ledsagar dem och hjälper dem uppskatta sin potential. 
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det snackas mycket om skolorna i Ale och att 

vissa skolor är finare än andra, Himlaskolan 

exempelvis har visserligen slitna lokaler men 

lärarna är engagerade och duktiga. Man borde 

lägga fokus på vad skolorna står för än om det 

är fina lokaler.” 

”Min dotter är nybörjare i svenska. Man tog 

bort assistent som var arabisktalande. Nu 

gråter min dotter mycket. Förstår inget i 

skolan.” 

”Det är rörigt i nian. Många lärare som har slutat. Arbetsmiljön 

har blivit sämre. Det känns som många tappat förtroendet för 

utbildning. Flit lönar sig ju inte. Jag har bara 2 lärare kvar sen 

sjuan. Det blir opersonligt mellan lärare-elev. De vet inte vad jag 

gjort.” 

”Vi måste ställa frågan: vad händer med 

de som inte trivs? I skolan är det 

fortfarande svårt om man är annorlunda. 

Jag har exempel från min närhet där en 

ung elev flyttat från skolan för att det inte 

gick att hitta ett tempo som passade bra, 

vilket gjorde många ledsna. Det behöver 

finnas lugn och ro i klassrummen om vi 

ska få till nöjda unga som vill vara kvar.” 

”Högstadiet har varit bra för mig, inte alls 

många lärarbyten.” 

”Jag förstår att skolan har det tufft för vi 

har en överdriven bild av dess funktion. 

Den är inte till för att uppfostra våra barn, 

utan är bara en del av den. Viktigt att 

föräldrar och skolan drar åt samma håll. Vi 

som är föräldrar har ett ansvar, det är ju 

våra barn.” 

”Mina barn har jättebra lärare, 

skolan är fantastisk!” 
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Det mänskliga mötet är viktigt 
 

Perspektiv: 
 I samarbete och sammanhållning bildas det trygghet. Det finns lokalt på vissa ställen i Ale, men inte 

i kommunen som helhet. Man får inte vara för blyg, måste våga ta ett steg, leva och umgås.  
 

 Jag vill inte möta en viss typ av människor. Jag vill inte ha mötesplatser och behöva möta tiggare 
eller personer från andra länder som får bättre service än de som bor här.  

 

 Det saknas gemenskap i Ale och en plats där gemenskap och relationsbyggande kan ske. Det 
upptäckte jag när jag var föräldraledig, jag var ensam och det fanns inget utbud av mötesplatser. 

 

 Ungdomar vill skapa mötesplatser själva utan inblandning, finns redan många skapade på nätet där 
vuxna inte har insyn.  
 

 Det saknas mötesplatser i Ale. Det finns ingen park, boulebana, sittplatser eller parkbänkar, där vi 
kommuninvånare kan träffas. Det saknas det lokala som bjuder in till naturliga mötesplatser.  
 

 Många känner en brist på vetskap om vart man ska engagera sig. Om kommunen kunde styra upp 
en resurspool som delegerar var man behövs. För många vill hjälpa till, exempelvis som en resurs 
om det är utflykter. Många äldre upplever det så, att man vill fylla en funktion även när man är 
äldre. Vill hjälpa till och mötas.  
 

 Ett gott liv förutser att det finns gemensamma mötesplatser, inte bara matställen, där vem som helst 
kan komma och träffa andra på ett naturligt sätt. Det handlar betydelsen att träffa nya människor 
kring gemensamma intressen men utan en tvingande känsla, mer lågintensiva möten, alla är inte 
föreningsmänniskor men alla har behov av att träffa andra utan krav på att krävas vara social.  
 

 Öppenhet, att kunna be om hjälp är en av våra viktigaste tillgångar. Om vi inte blir förstådda så 
sjunker vi. Därför är möten så viktiga.  

 

 För att komma varandra nära behöver vi känna till varandra mellan åldersgrupperna. Det är viktigt 
att olika åldrar möts, äldre har mycket att lära de yngre. För att kunna jobba tillsammans måste vi 
känna till varandra. Om det funnits mötesplatser så skulle det bli mer naturligt att engagera sig, där 
vuxna får möta ungdomar och ge stöd där det behövs. Att man ger en mer positiv framtidssyn än 
den man ser på digitala forum. 
 

 Mänskliga mötet är viktigt — nu är det bara telefoner som gäller. Ungdomar måste lära sig att prata 
med varandra.  Föräldrarna måste föregå med gott exempel.  
 

 Vi behöver även fritidsgårdar för ungdomar, Ale tog bort fritidsgårdarna och ersatte de med någon 
form av initiativtagande verksamhet där ungdomar inte får hänga utan man ska ta initiativ. Det är 
svårt att sysselsätta sig när man få kravet på sig att man själv skall ta initiativ till det. Man måste 
möta ungdomarnas behov av att kunna hänga utan agenda. 
 

 Jag har bra betyg, går på ett gymnasium i Göteborg – men här blir vi alltid förknippade med 
kriminella. Står vi vid skolan, ja då säger de att vi säljer droger – är vi nere vid pendeln så tror folk 
att vi är farliga. Så återigen: Vart ska vi ta vägen? Vart ska vi umgås? Det finns ju ingen plats att vara 
på.  
 

 Det känns orättvis med stängda sociala grupper överallt.  
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 Jag tror att man i framtiden vinner på att blanda folk mer, det är lättare att klara av om man har 
naturliga mötespunkter där folk från alla håll och kanter möts. Dock har vi valt att ha våra barn på 
annan skola än den kommunala då vi även hört från andra att det varit rörigt, att det är stora stökiga 
klasser och att man inte får så mycket tid med pedagogerna som barn.  
 

 Det är genom det mänskliga mötet som vi byggt vårt samhälle hittills. Ger vi efter för det så gör vi 
kategorier av varandra som i sin tur leder till fler grupperingar och större våldsamma motsättningar. 
Brist på mänskliga möten skapar även andra samhällsproblem, såsom ensamhet, isolering.  
 

 Människor har olika förutsättningar att kunna mötas. De med psykisk ohälsa exempelvis. Om vi 
skapar grupperingar hur ska vi kunna mötas då? 

 

 Positivt när jag började på gymnasiet – när man fick träffa elever från andra delar i Ale. Bra att man 
kan träffa människor med olika bakgrunder och från olika orter. Det gav mig mycket förståelse och 
en helt annan bild än den jag hade målat upp själv.  
 

 Något jag tänkt på (som är uppvuxen ute på landsbygden) är att förutfattade meningar finns ju även 
om man tänker på bönder. Så jag tror på idén med en ambulerande mötesplats, där man bjuder in 
personer i Surte och Bohus, till Hålanda, Kilanda osv – ut på landsbygden. Människor som bor på 
landsbygden möter också fördomar. Att göra så, tror jag kan möta motstånd först, men i mötet 
skapas en sammanhållning som invånare i Ale. Förutsättningen är att alla får vara med – gör att 
människor växer i förhållande till varandra, minskar främlingsfientlighet -- åt båda håll. Det ger ett 
utbyte i det lokala – men också att samhällsklimatet blir trevligare. 
 

 Viktigt med mötesplatser i alla orterna, olika orter har olika status och det pågår strider mellan 
orterna om vem som har vad. Mycket tydligt här, personer kan behandlas annorlunda utifrån var 
man kommer ifrån. Funkar inte så längre på andra ställen, t ex Göteborg där acceptansen för andra 
är mycket större. 
 

 Ensamhet är ett stort problem i Ale. Aktiviteter och sysselsättning skapar gemenskap och motverkar 
ensamhet.  
 

 Det är ett gott liv att känna människor och avstånden mellan människor måste bort. Idag finns det 
inte så många platser att träffas på. Exempelvis lades aktivitetshuset ner vilket är katastrofalt för 
mig som lever ensam. Där fanns tillgång till gemenskap, nu finns inga träffpunkter eller 
mötesplatser.  
 

 Jag känner mig ensam och vill prata och göra saker tillsammans med andra. Hade kanske velat ha 
mer kontakt med personalen där jag bor eller göra saker tillsammans med andra personer.  
 

 Det är nog många i Ale som mår dåligt i sin ensamhet. Därför är det viktigt att varje medborgare 
hittar en plats i Alesamhället, där man kan mötas och där man är delaktig i Alelivet oavsett om man 
är arbetande eller arbetslös. Mycket viktigt att man känner att man tillhör en grupp. Det är viktigt 
att motverka ensamhet.  
 

 Mötesplatser är en viktig del, man ska kunna känna igen varandra i ett samhälle. Att det blir ett 
naturligt flöde, en lokal där det finns en känsla av att vara igenkänd. Exempelvis är det starkt med 
känslan av att ”jag är kund här och de som är här vet vem jag är och vice versa”, det personliga 
mötet håller på att försvinna, vi måste vända den trenden i stort inte bara Ale. 
 

 Möten behövs för att jag inte ska behöva vara rädd. Möter man inte personer så ökar rädslan. Det 
mänskliga mötet är viktigt för man blir inte rädd och mår bättre om man känner till sina 
medmänniskor. 
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 Det är en klassfråga att kunna delta och vara med i mötesplatser som föreningar exempelvis. Har 
man många barn blir det väldigt dyrt att låta alla delta i idrott samtidigt. Andra aktiviteter finns inte.  

 

 Jag vill se ett samhälle som är inkluderande på ett helt annat sätt. Vi ska inte stoppa utvecklingen 
utan ta hand om den och ge plats åt alla i den. Aktiva och delaktiga människor tar också ansvar för 
sin kommun. Aktivt liv efter var o ens behov och förmåga, för alla åldrar.  

 

 Föreningarna är viktiga och har stor betydelse. Det ska vara naturligt att mötas och skapa många 
mötesplatser. Hela föreningslivet är så viktigt i Ale, har en otrolig kraft och är en samlingspunkt för 
många. En sådan liten grej som att folk går runt i likadan overall gör mycket för gemenskap.  
 

 Vi behöver mötesplatser för kultur och idrott och skapa olika arenor. Exempelvis skapa rum i 
naturen såsom badplatser, rekreationsanläggningar och näridrottsplatser. Andra förslag handlar om 
aktiviteter som yoga, musikarrangemang, lekland och restauranger.  
 

 Det saknas en pub eller krog i Ale, det finns inga mötesplatser på kvällstid.  
 

 Det ska ofta vara så märkvärdigt eller överambitiöst. Ale outdoor var väldigt bra med mycket folk, 
men samtidigt får man ofta känsla av att allt vi gör måste ha ett visst mål. Rigga upp ett partytält 
istället, låt det bli folkfest och låt träffen mellan människor vara målet istället. Viktigt att människor 
får ha det bra ihop. Mötesplatser med spontana möten är viktiga. Det blev väldigt bra som man 
gjorde under fotbolls-VM.  

 

 Vi behöver mötesplatser för annars stör vi andra och de blir rädda och ringer polisen. 
 

 Om man upplever sig vara del av en utpekad grupp som tydligt inte uppskattas av allmänheten kan 
man känna känslor av hopplöshet, ilska och sorg. Man kan känna sig ofrivilligt indelad i grupper 
som exempelvis bråkiga ungdomsgäng och uppleva sig som oönskad av andra och samhället i stort.  
 

 Äldre har en enorm kunskapsbank som unga kan dra stor nytta av. Det finns även ett stort 
egenvärde i att yngre och äldre generationer möts och att detta syns i samhället, att vi träffas naturligt 
mellan generationer. 
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

  

”Vi har inte en ”spontan-kultur” i Sverige, 

det är viktigt att organisera. Som nysvensk 

kan man inte koder och känner inte till 

utbudet vad en kommun normalt erbjuder. 

Språkkafé räcker inte till, man vill träffa 

fler. Man vill att andra ska förstå att alla 

invandrare inte är dåliga, några är bra och 

några är dåliga som alla andra. Det känns 

orättvist med stängda sociala grupper 

överallt.” 

”Jag vill inte behöva möta människor med 

annan bakgrund”. 

”Det är i det mänskliga mötet som vi 

byggt vårt samhälle hittills. Ger vi efter 

för det så gör vi kategorier av varandra 

som i sin tur leder till fler grupperingar 

och större våldsamma motsättningar. 

Brist på mänskliga möten skapar även 

andra samhällsproblem som ensamhet 

och isolering.” 

”Öppna fritidsgården igen så att 

ungdomarna slipper hänga vid 

pendeltågstationerna. Det är viktigt med 

aktivitet för ungdomarna som exempelvis 

idrott. Men då är det också viktigt att man 

kan erbjuda rabatter när man har många 

barn så det inte blir en klassfråga om 

barnen kan delta. Så har det varit för mig, 

med fyra barn väldigt tätt, då har ett barn 

fått avstå en termin på grund av pengabrist 

för att sedan byta med ett syskon som har 

avstått en annan termin.” 
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Ingen ort får glömmas bort 
 

Perspektiv: 
 Ortsrivaliteten behöver försvinna. Det är viktigt att jobba bort norr-söder konflikten i Ale. Det är 

splittrande att det ständigt är konflikt mellan t.ex. Älvängen (norr) och Nödinge (söder) i politiken 
och bland medborgarna. Alla orterna bråkar om vem som har vad.  

 

 Politikerna måste lämna orterna och tänka på helheten. Många partier är lokalpatriotiska men 
frågorna är större än så. Vi är väldigt ortorienterade i Ale och orterna är olika varandra. Vi behöver 
mötas mer. Det pågår strider mellan orterna om vem som har vad. Politikerna är också med och 
bidrar till det, vilket motverkar relationsbyggande och gemenskap. 

 

 Ingen ort ska glömmas bort. Alla behöver inte ha samma, men ingen ort får glömmas bort. För att 
utvecklas i rätt håll måste vi ställa oss frågan om det är rätt att satsa allt på områdena Älvängen och 
Nödinge. Ska allt annat vara landsbygd? Vad vill vi och hur skulle det se ut? 

 

 Centralorten Nödinge får inte glömmas bort. Diskussionen om de ifrågasatta planerna skapar 
osäkerhet och skadar. Det finns en känsla att Älvängen tar över vilket påverkar om man vill bo kvar 
eller inte. 

 

 Det saknas en central kärna eller en centralort, det behövs en central punkt i Ale där man kan mötas. 
Det finns ingen naturlig centralort i Ale. Med Nödinge och Älvängen som centralorter skapas bya-
tänk, viktigt framhäva alla orternas särart. Dumt med två centralorter, bättre med en. Få bort 
skitsnack, och byasnack, konkurrens mellan orter. 

 

 Det borde bara vara en centralort och det bör vara Nödinge. Nödinge är platsen där politiker och 
kommunala tjänstemän sitter och kan mötas, så att information och styrning blir lättare att 
samordna — men också en naturlig plats för politiskt engagemang, där man kan träffa sin lokala 
politiker och där även medborgarna lättare kan orientera sig, slippa åka till Nödinge för ett möte, 
sedan ner till Surte för att hämta en blankett som man lämnar in i Hålanda. Det är inte hållbart att 
kommunens organisation sprids ut så. Det är problematiskt med två kommunhus.  

 

 I norra delen av kommunen känner man sig avskärmad, Älvängen fungerar som gränsen där man 
satsar på allt som ligger nedom. Min bild av kommen här i norr är en tom skolbuss som går fram 
och tillbaka. 

 

 Jag umgås inte med någon som bor utanför den ort jag bor i.  
 

 Ortsmentaliteten är något positivt. Ale kommun är en stark kommun nära en storstad, inte en del 
av Göteborg. Ale kommuns dragningskraft och attraktion är småstadsmiljön och ortsmentaliteten, 
det är därför man väljer att flytta hit. 

 

 Traditionellt har inte småstadskänslan funnits i Ale. Istället finns det en stämpel på olika orter. I 
Skepplanda bor det bara bönder, I Nödinge bor patrasket, I Älvängen vill ingen bo för det är ett 
tråkigt och förstört samhälle. 

 

 Det finns sammanhållning i de mindre orterna – inte i de större.  
 

 Ale känns som 5 kommuner. Det finns många tydligt satta gränser och man vet på centimetern var 
gränsen går mellan alla områden.  

 

 Hålanda känns helt oviktigt för kommunen. I Hålanda finns sammanhållning och ett socialt 
sammanhang som ökar tryggheten. Viktigt att de större orterna försöker uppnå samma sak.  
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 Kommunen satsar inte på Nols samhälle alls. Det är svårt med förbindelser och snart ska de ta bort 
fritidskorten. Man har inte satsat alls på Nolskolan. Det är stor brist på resurser där. 

 

 Viktigt med stark känsla för hembygden. Vi behöver även stärka tanken att vi ska bli ”Ale i hjärtat” 
och inte bara exempelvis ”Nol i hjärtat”.  

 

 Det behövs respekt som grund i Ale, man behöver inte sympatisera men ändå förstå "den fattige i 
Surte". Man är inte Surtebo, man är Alebo. Eller så är vi stolta över att Aleandan är att vi har fler 
"andor", känner man stolthet i var man bor kan det vara en väg till förståelse. 

 

 Alla orter har olika status och personer kan behandlas annorlunda utifrån vilken ort man kommer 
ifrån.  
 

 Ortkonflikter i kommunen resulterar i konflikter i folksjälarna. Vi behöver få ihop en gemensam 

medborgarsjäl, en gemensam berättelse. 

 

 Upplever man brist på närhet till grundservicen kan det skapa känslor av isolation från samhället 
och ge intryck av att man värderas beroende på var man bor.  
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det behövs integration även i andra 

sammanhang. Jag umgås inte med någon 

som bor utanför den ort jag bor i. För mig 

är det segregerat mellan centralorterna och 

har alltid varit så sedan länge tillbaka. 

Uppdelning mellan orter har funnits sen 

jag var liten. Men då hade jag ett barns 

perspektiv. Nu har jag en vuxens, som är 

mer komplext.” 

”Något jag tänkt på som uppväxt på landsbygden, är 

att förutfattade meningar finns ju även om man tänker 

på bönder. Så jag tror på idén med en ambulerande 

mötesplats, där man bjuder in personer i Surte och 

Bohus, till Hålanda, Kilanda osv – ut på landsbygden. 

Människor som bor på landsbygden möter också 

fördomar. Att göra så, tror jag kan möta motstånd 

först, men i mötet skapas en sammanhållning som 

invånare i Ale.” 

”Jag hoppas verkligen att rivaliteten mellan 

orterna försvinner längre fram med yngre 

generationer och nyinflyttade. Det är svårt 

att få ett gemensamt tänk när alla fokuserar 

på sin ort. Vissa orter smälter ihop mer 

med varandra, men problemen kvarstår när 

fotbollslag måste läggas ner för att det är 

för få spelare och man vill hellre sluta än 

att byta till annan ort av rivalitet. Vi och 

dom-tänket är ett stort problem.” 

”Jag vet att det finns meningsskiljaktigheter mellan orter om 

vilka platser som ska utvecklas på vilka sätt, vissa är mot att 

man satsar mer på Älvängen och Nödinge exempelvis. Men 

i mina ögon är det bra om de är unika, även om 

grundläggande funktioner som tillgång till skolor, mataffärer 

och vård är viktigt att det finns överallt.” 

”Sen finns det olika grupper av Alebor, en del bor kvar hela 

livet och andra är beresta med många perspektiv och 

erfarenheter i bakfickan. Om bara de som bor hela livet i Ale 

hörs mest kan det lätt bli bypolitik vilket inte räcker långt.” 

”Just nu har Ale 5 halvdana fotbollslag istället för ett 

starkt lag. Det kan på något sätt sägas om kommunen i 

stort om du förstår vad jag menar?” 

”Ortskonflikter finns kvar när det satsas mer 

på vissa områden som Älvängen och Nödinge, 

det blir konflikter i folksjälarna. Vi måste ta 

hänsyn till detta och försöka göra Ale vackert, 

försöka få ihop samhället och hitta sätt som 

fungerar för majoriteten.” 
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Kultur behövs för livsglädjen  
 

Perspektiv: 

 Ale har ett rikt kulturarv som förvaltas rätt så dåligt. Kulturen spelar en stor roll i det goda livet och 

för att ny kultur ska frodas behövs bra förutsättningar.  

 

 Om kulturen, geografin och historien om Ale stimuleras på rätt sätt så kan det stärka 

gemensamhetskänslan i kommunen. 

 

 Det finns inte så mycket kultur i Ale och det saknar jag som Alebo. Kulturutbudet behöver 

utvecklas så man slipper ta sig ned till Göteborg för att gå ut en kväll. 

 

 Det är tragiskt att Ale förlorar en mötesplats för kultur när Ale kulturrum byggs om till skola. 

 

 Det är många som är engagerade i föreningar i Ale men det saknas föreningar som värnar om Ales 

kulturhistoria och naturvärde. 

 

 Kommunen borde stötta entreprenörer i bevarandet av kultur i form av musik, mat, museer i 

kommunen. Fler arbetstillfällen skulle skapas och attraktionskraften av kommunen öka.  

 

 Kultur är viktigt, det behövs för själen och livsglädjen. 

 

 Repslagarmuséet, spinneriet, glasbruksmuséet och vikingagården är alla exempel på Ales resurser 

inom kultur som absolut inte får slarvas bort. Eldsjälar kan och borde inte behöva bära allting själva 

och kommunen kunde exempelvis markera kulturens värde genom att bidra med medel på olika 

sätt.  

 

 Det satsas väldigt mycket på sport och fotboll som syns och hörs mycket i exempelvis Alekuriren, 

medan andra intressen såsom kultur, får begränsat eller inget utrymme alls. 

 

 Om Ales stora kulturarv fortsätter förvaltas som det gör riskerar det att glömmas bort. Vi behöver 

något som förenar oss och Ales kulturhistoria skulle kunna uppfylla det behovet. 

 

 Det finns inget fritidsutbud av kulturella slag i Ale. 

 

 Det är viktigt att jordbruks- och arbetarandan i Surte fortsätter att finnas och synas.  

 

 Det är bra att det är så nära från Ale till det rika kulturliv som Göteborgs operahus och teater har. 

Närheten till Göteborg garanterar rikt kulturliv. 

 

 Det är viktigt att man värnar om att det ska finnas bibliotek i människors närhet då de är en plats 

för bildning men också är en plats för kultur och berättelser. 

 

 Kranskommunerna har större attraktionskraft både när det gäller möjligheter för mindre företag att 

expandera, nya företag att etablera sig samt att skapa yta för konst och se värde i kultur. 
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 Idag görs försök av kommunen att få folk att engagera sig i kulturen i Ale och många äldre lägger 

stort engagemang i att behålla våra kulturella arv och naturvärden men det måste göras mer 

intressant för barn och övriga invånare för att det ska fungera. 

 

 Det är viktigt att kyrkan finns då den ger närhet till en gemenskap.  

 

 Religionsfriheten är något väldigt fint, kulturvärden från andra länder ger sammanhang och skänker 

en trygghet och känsla av identitet. 

 

 Ale har underskattat vikten och värdet av att samhället ska vara estetiskt tilltalande för att ge ett bra 

intryck. Åker man förbi Ale så lockas man inte för att stanna då det främst är industrilokaler som 

syns, vilket inte är vackert.  

 

 Konsten är viktig i det offentliga samtalet, att låta folk få prova på konst i det offentliga och låta 

den få verka. 

 

 Historia hjälper till att skapa en gemensam identitet, det förenar. 

 

 Utan identitet blir Ale bara ett enda stort bostadsområde som många andra. idag är Ale lite av en 

sovstad, som börjar utvecklas till en förlängning av Göteborg då verksamheter så som museum och 

skolor läggs ner. Hittar man inget som är Ale på riktigt så är det lika bra att förenas och bli en del 

av Göteborg. 

 

 Ale ska bibehålla karaktär som icke-storstad. Det ska vara skillnad mellan Göteborg och Ale. 

 

 Ale har en dålig stämpel och mindervärdeskomplex jämfört med Kungälv då Ale inte har en lika 

tydlig identitet. 

 

 Det gäller att utifrån Ales förutsättningar skapa en kommun som attraherar folk att bo kvar i 

kommunen samtidigt som man ökar självkänslan. Lyckas man resulterar det i att näringsliv och 

andra intressenter lockas till kommunen.  

 

 Ale kan lätt anses som en ful kommun då Nödinge torg och Älvängen inte är estetiskt vackra. 

 

 Ale saknar attraktionskraft, vilket hade blivit bättre av en tydligare småstadskänsla med bevarande 

av ursprungsbebyggelsen och känslan i kommunen. Det är viktigt att man i stadsplaneringen inte 

bygger bort själva Ale-andan utan värnar om det gulliga och småstadskänslan i samhällena, det unika 

kulturella i Ale.  

 

 Ale kan öka turismen genom att lyfta museerna och hembygdsföreningar. Använda och lyfta de 

befintliga värden Ale har istället för att utveckla och investera i nytt. ”Plocka de lägsta frukterna 

först”. 

 

 Om Ale ska dra till sig turister, nya invånare och arbetskraft räcker det inte bara att satsa på kulturen, 

man behöver även se till att värdena kommuniceras ut och synliggörs för alla.  

 

  



40 
 

Citat: 
 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

”Ale har haft en dålig stämpel på 

sig, man har mindervärdeskomplex 

jämfört med i Kungälv där jag är 

uppvuxen. Ale har inte en lika 

tydlig identitet och att åka över 

älven eller mellan orter var något 

man ville undvika förr (inte ska vi 

beblanda oss med dom-tänk). Jag 

tror inte man kommer ifrån det. 

Jag tänker ibland, hur kommer 

mina barn bli betraktade när de 

säger att de är från Ale?” 

”För att vi inte helt ska tappa fotfästet, eller förlora 

stora delar av vår intressanta lokalhistoria, så behövs 

personer som arbetar med att göra historien 

tillgänglig och intressant. Det känns som vi alla har 

skygglapparna på, alla ska hinna göra så mycket, 

arbetet kräver otroligt mycket tid och kraft. Man har 

så stort fokus framåt. Då behövs något som förenar 

oss, och kulturhistoria har om det ges intressant – en 

sådan egenskap.” 

”Det finns en ilska och frustration hos 

många alebor – var är utrymmet för 

Ales historia? Det är ju oerhört viktigt 

om man ska dra till sig turism.” 

”Det finns ingen större satsning på kultur i Ale… 

Den kultur som finns i Ale syns inte och det 

känns inte som konst och kultur värderas alls.” 

”Åker man förbi Ale så är det inget som 

lockar att stanna. Man ser inte att det är en 

ny byggd — det är viktigt att det syns om 

man kommer till Ale. Man ska känna det 

som invånare, att Ale även lockar boende 

att intressera sig i naturen. ” 

” Ale har ett stort kulturarv — som 

förvaltas sisådär. Risken är att vi glömmer 

bort historien, som löper ända tillbaka till 

medeltiden. Det är viktigt för att det ska 

finnas en gemensam nämnare som ger 

sammanhållning och skapar möten med ett 

större sammanhang.” 
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Trygghet 
 

Perspektiv: 
 Det är viktigt att känna en trygghet i att det kommer vara gott att bo i Ale i framtiden, i alla perioder 

i sitt liv. Från barndom till ålderdom. För att inte rädslorna gör att man undviker att gå ut på 

kvällarna. 

 

 Ett gott liv är trygghet i form av fast inkomst och god hälsa i hela familjen. 

 

 Insikt i politiska beslut som berör närmiljön och att de förankras på ett bra sätt är en grund för 

trygghet.   

 

 Utanför kulturhuset i Nödinge (Biblioteket) finns inte några ytor där folk kan samlas, 

samhällsplaneringen i Nödinge har inte hängt med, det finns inget vuxenkollektiv på platsen. 

 

 Ett gott liv förutsätter tryggheten i att det finns bostäder man har råd med när man går i pension. 

Även viktigt med satsningar som minskar mängden brott och som säkrar en god sjukvård.  

 

 Valfrihet i alla skeden i livet viktigt, man ska kunna välja var man får hjälp med sin hälsa, skola, 

hemtjänst och boende. 

 

 Satsa på lekplatser, möten och en avskärmad plats som är tryggt för barnen; och finns det platser 

att sitta så gör ju det att fler människor väljer att träffas ute i samhället. Fler vuxna i barnen och 

ungdomars närhet.  

 

 Att bo på landet är tryggare i Ale om man jämför med problemen som finns i Nödinge. På 

landsbygden rör det sig sällan personer som man inte känner. 

 

 Förtätning av orterna i Ale är inte rätt väg, det medverkar exempelvis till ökad försäljning av droger 

eller att folk får fler ytor att gömma sig på.  

 

 Möter man inte personerna så ökar rädslan. Det mänskliga mötet i det offentliga är viktigt för att 

inte bli rädd, man mår bättre om man känner till sina medmänniskor. 

 

 Trygghet är en viktig faktor i ett samhälle. Man skall känna sig fysiskt trygg på platser och framförallt 

trygg i skolan. Vi behöver stärka vuxenkollektivet på plats från tidig ålder, redan i förskolan. 

 

 Ale känns otryggt, en eskalerande känsla när det gäller yttringar av ungdomsgäng, 

droger/droghandel i Nödinge de senaste två åren. Gruppbildningar och ökade drogförsäljning är 

ett hot mot ett tryggt samhälle. 

 

 Det är otrevligt med Hells Angels i Skepplanda och man känner sig otrygg när man vet att ens 

dotter ska cykla förbi dem.  

 

 Upplevelsen av otrygghet stärks på kvällarna, ofta nära pendelstationerna eller på anonyma platser 

där det rör sig många ungdomar, eller där kriminella personer rör sig. Många platser är mörka eller 

saknar tillräcklig belysning och det dröjer för länge innan trasiga lampor och sönderslagna rutor 

lagas.  
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 Otryggheten blir värre när ungdomar inte har någonstans att ta vägen. De samlas istället vid 

pendelstationerna i kommunen och de skulle behöva en plats, att bara få hänga. 

 

 Det som känns otryggt i Ale är en ängslighet om bilen finns kvar på pendelparkeringen på kvällen. 

Att det inte har eldats eller vandaliserats på parkeringen, eller att det skett inbrott i bilen. Det är 

något som händer vardagligen.    

 

 Invandring ger otrygghet. På senare tid har vi. haft problem med invandrare som stulit båtar och 

smutsat ner vid sjöar. Det är inte trevligt att bli arg och bitter och tycka att de är stökiga. Vi har 

även haft problem med polska bilar som kommer hit och själ verktyg och maskiner på landsbygden. 

 

 Föräldrar känner oro för sina barn och hämtar de kvällstid på sina olika aktiviteter. Vill inte att de 

ska åka hem själva för att det har blivit otryggt kring pendelstationerna.   

 

 Viss oro i skolan med exempelvis droghandeln. Men det går att som elev undvika det genom att 

hålla på med idrott eller vara engagerad i andra former av föreningsverksamhet.  

 

 Missbruksproblem och droghandel sker ganska öppet och ostört i Nödinge och Surte. Fler poliser 

behövs som visar sig ute i orterna och skapar relationer till de grupper som känner otrygghet och 

till de kriminella. Innan det blir för mycket. 

 

 Sociala medier och media stärker upplevelsen av otrygghet och rädslor i samhället. Samtidigt som 

brottsstatistiken faktiskt går ned. Glädjande att Ale fått eget polisområde (Kungälv/Ale). 

Brottsstatistiken har minskat tre år i rad. Ökad samordning och polisnärvaro och ökad 

lokalkännedom har gett resultat. 

 

 Poliser är närvarande men känns kontrollerande och inte alltid en trygghet. 

 

 Polisen har ingen fast punkt i kommunen vilket är negativt. Det blir mindre närvaro och inte lika 

”naturligt” att polisen har ”koll” på området. 

 

 Ungdomar behöver möta polisen, och polisen behöver få lokalkännedom och bygga relationer med 

invånare i Ale.  

 

 Folk är rädda för saker som man i den bästa av världar inte ska behöva vara rädd för. 

Samhällsklimatet är hårt. Framför allt märks det i Nödinge, det är obehagligt att röra sig där tidigt 

på morgonen. Och varför känns det så?  Man möter kaxiga uppstudsiga ungdomar och det florerar 

mycket prat om droger och kriminalitet. Det skapar en allmän oro.  

 

 Man ser droghandeln och ungdomsgängen, men man tittar inte på dem. Undviker för att man är 

otrygg. Men det borde ju inte få vara så. Ute på landsbygden så finns grannsamverkan och folk har 

större koll på vem som passerar. Det gör man inte i Nödinge. Man ser grupper – och undviker dem. 

Det vi inte ser, det finns ju inte. 

 

 Ett samhälle där rädslan styr är farligt. Och ser man inte personerna som skapar rädslor, och arbetar 

för att hjälpa de ta sig ifrån den miljön; många ”vanliga” ungdomar dras in i kriminalitet och droger. 

Vi måste våga mer, prata om våra rädslor och möta personerna som förstör i det offentliga. 
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 De vuxna försvinner spårlöst, finns inga vuxna ute. De barn som skapar otrygghet, deras föräldrar 

måste ta större ansvar och säga till sina barn. Annars måste det finnas samhällsfunktioner som 

fångar upp dessa barn, ge exempelvis socialtjänsten mer mandat att ingripa tidigt för att hjälpa 

människor bort från kriminalitet.    

 

 Klimatet i Nödinge har blivit aggressivare sedan vi tog emot ensamkommande flyktingar. Ofta 

beror det på missförstånd, men set känns mer otryggt. Ett fel som gjorts är att alla nyanlända 

placeras i samma klass i skolan och isoleras som en grupp. Det vore bättre att sprida dem mellan 

klasserna. 

 

 Det är framförallt nyanlända från Afghanistan som håller på med den tyngre kriminaliteten. Och 

de sprider otrygghet när de samlas i gäng, säljer droger och skapar oordning.  

 

 När folk ”sitter på läktaren”, ser passivt på men inte agerar, pratar om problemen men inte tar 

ansvar för det själva, borde de förstå den signal det sprider, och hur de hela tiden återskapar bilden 

av otrygghet. Exempelvis återskapas en atmosfär av otrygghet i samhället om man konstant pratar 

om att det är otryggt att ta en promenad ute ensam. Är de rationella?  

 

 Det är viktigt att det ska finnas verksamheter på eftermiddagar för de yngre i syfte att minska 

understimulansen bland ungdomar som leder till att det sker vandalisering och ungdomsgäng som 

skapar otrygghet. 

 

 Människor måste känna sig trygga att gå ute när de är ensamma vilket man inte gör idag. Många 

pratar om att det är otryggt i Ale, det är mycket snack som sprider skräck, och många tenderar att 

känna sig otrygga i ”onödan”. 

 

 Många som i sin yrkesroll rör sig i samhället på kvällar och nätter, exempelvis hemtjänstpersonal 

upplever att de tycker vissa delar i Ale är obehagliga och otrygga. 

 

 Ale upplevs otryggt och som många andra ställen i Sverige. Det är viktigt att kunna få tag på polisen 

snabbt.  

 

 En väg som kunde hjälpa i detta är fler poliser som syns, som inte är jättelångt bort och som finns 

i närmiljön förebyggande, bemöter folk i samhället (särskilt de unga) för att relationen mellan polis 

och ungdomar påverkar ens beteende i framtiden. Som situationen ser ut idag. Vi vet att många 

ungdomar inte vågar åka buss på kvällen, föräldrar som känner oro för sina barn och föredrar att 

hämta de med bil eftersom det känns otryggt att åka kollektivt.  

 

 Fältassistenterna ser man ibland på kvällen. Vuxna som håller koll och pratar med ungdomar de 

möter men de gör inte mycket mer än så. 

 

 Fältassistenternas arbete gav mycket mer förr mer än vad det ger idag. Och var finns fritidsledarna 

på kvällar och helger? Det finns en stor grupp ungdomar i Ale som behöver stöd och som behöver 

kopplas ihop med vuxenvärlden. 

 

 För att finansiera exempelvis trygghetsvärdar borde alla aktörer i Ale hjälpa till att finansiera. 

Företag, föreningar, eldsjälar, kommun och politiker i samverkan skulle löna sig i längden. Viktigt 

att alla som bor och verkar i Ale hjälper till.  
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 Det behövs anställda med kompetens som jobbar ute och fångar upp problemen, även kvällar och 

helger som arbetar preventivt och skapar trygghet.  

 

 Det har ju pratats länge om att det är så mörkt bakom Ale kulturrum och om att det skapar 

otrygghet: Varför lyser man inte bara upp då? Ordnar bättre belysning? Det är ju knappas en särskilt 

stor investering att sätta in i relation till känslan av ökad trygghet på kvällarna. 

 

 Viktigt att man tänker på att skapa bra belysning och övervakning med kameror på ytor som 

människor upplever otrygga, det är förebyggande.  

 

 Tidigare fanns trygghetsvärdar vid pendelstationerna som fungerade bra men som prioriterades 

bort. 

 

 Viktigt att känna sig trygg, välkommen och få göra meningsfulla aktiviteter i kommunen oavsett 

hur mycket pengar man har. 

 

 Föreningslivet skapar relationer som skapar trygghet och tillit. Vi borde ta tillvara på kraften i 

människors engagemang, viljan är enorm om man väljer att se den. 

 

 Ales ungdomar kan hamna fel och exempelvis glida in i problematiska gäng, missbruk eller 

kriminalitet om deras behov inte uppmärksammas.  

 

  Gäng med unga bråkstakar som håller till vid exempelvis pendelstationer eller resecentrum 

upplevs som mycket problematiska och som motsatsen till en resurs.   
 

 Jag vill inte använda uttrycket trygghet , det kan användas på fel sätt, utan jag tycker det 

är viktigt att man känner "här vill jag vara" i relation till vad som utgör ett gott liv i Ale. 
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Citat: 
 

 

 

 

 

 

 

  

”Jag har bra betyg, går på gymnasiet i Göteborgs, men här 

blir vi alltid förknippade med kriminella. Står vi vid skolan, 

ja då säger de att vi säljer droger. Är vi nere vid pendeln så 

tror folk att vi är farliga. Så åter igen: Vart ska vi ta vägen?” 

”Och vissa delar av Ale, så visste man som barn att 

det fanns nazister, exempelvis. Det skapade 

otrygghet. Och de strömningarna finns kvar. 

Exempel:  När en närstående skulle hyra ut till en 

nyanländ familj, huset låg i ett litet samhälle.  Hon 

blev i samband med det hotad av sina grannar. Hon 

fick höra att hon skulle förstöra hela bygden, om 

den familjen fick flytta in. Det var väldigt känsligt.”  

”Jag tycker att det är bra som det är i Ale, några 

bilbränder men här är det väldigt lugnt. Har 

haft inbrott i bil och lägenhet, förvisso, men i 

detta område har vi en bra grannsamverkan. 

Det är viktigt för att leva tillsammans.” 

"För mig betyder det mycket att man 

hejar på varandra när man möts i det 

offentliga. Att man respekterar varandra 

och är vänliga gentemot varandra. Det 

händer att man möts på ett otrevligt 

sätt. När man inte känner mig så är man 

främmande och folk blir rädda. Men när 

man väl lärt känna sina grannar så leder 

det till att man hejar på varandra. I 

mötet så förstår man mer vem jag är 

och det minskar rädslan för mig." 

”Som tjej, är jag 

otrygg, främst i 

centralorterna. 

Det pratas 

mycket om 

otrygghet. 

Rädslan över att 

bli överfallen 

finns med hela 

tiden” 

”I Ale finns grundläggande trygghet, som 

barnomsorg och bra skolor, vård. Det klagas 

för mycket på vården och barnomsorgen i Ale 

som egentligen är en väldigt trygg kommun.” 

”Har inget alls mot 

personer från andra 

länder.  Men det är 

klart att jag mött 

killar som är för 

närgångna, och 

upplevt en känsla av 

obehag; kvinnosynen 

är lite mer negativ.” 

”Det som pågår ovanför centrum, mot 

pendeltågsstationen sprider otrygghet – 

möter själv en del ungdomsgäng. Har pratat 

med dem, det gjorde mig mindre otrygg.”   

”Vad är det som gör att man är rädd för Ales ungdomar? 

Varför slutar man heja på dom när dom står i olika gäng? 

Det beror på att eftersom man hela tiden pratar om 

kriminalitet och det negativa, så tillslut hamnar vid där. 

Viktigt att ta tag i hur vi ser på varandra och om det 

verkligen är så otryggt som det beskrivs i tidningarna.”   
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En god hälsa är det viktigaste för ett gott liv 
 

Perspektiv: 
 För ett gott liv ska man kunna lita på att vi har en bra vård och en bra omsorg i Ale. Den tilliten 

finns inte idag.  
 

 De basala behoven måste tillgodoses innan man kan leva ett gott liv. Där ger primärvården trygghet. 
Samhällsstrukturen måste möta de behoven. Det goda Ale har ett bra serviceutbud med vård och 
tandläkare.  

 

 Det är viktigt med en bra vårdcentral som finns för de som bor längre bort. Närheten till den 
servicen är anledningen för många att de bosatte sig i Ale. Det ska vara lättillgängligt för 
landsbygden med vård.  

 

 Transportmöjligheter till Göteborg är viktigt för vården med tanke på sjukvård, allt finns inte i Ale.  
 

 Det som är viktigt för att det ska bli bra i Ale i framtiden är att det finns vårdcentral där man träffar 
en och samma läkare. Det skulle ge kvalitet, kontinuitet och förtroende. Detsamma gäller även 
psykolog, kurator osv. Man får inte spara på bussarna eller på vården, i ett gott liv blir dessa 
funktioner absolut inte sämre. Smidigt om det fanns en mer samlad hälsovård med tidigare nämnda 
funktioner och att det var nära.  

 

 Det är långt till vårdcentral och tandläkare i Ale och det är svårt för dem som inte pratar bra svenska 
att få en tid. Det är svårt att få till tolkar och vad gör man få om man är väldigt sjuk?  

 

 Sluta med privat sjukvård så att det kan bli en jämnare sjukvård till alla. Det bör inte få finnas 
vinstföretag. Skrota landstinget och gör sjukvården statlig så att sjukvården kan bli jämnare över 
hela landet.  

 

 Det är viktigt med valfrihet i alla skeden i livet, man ska kunna välja var man får hjälp med sin hälsa, 
skola, boende och hemtjänst. 

 

 Utan invandrare inom vården med både doktorer och städare skulle Sverige stanna.  
 

 Mitt barn har funktionshinder och det tar lång tid att få en tid på vårdcentralen, flera månader och 
vad ska man göra då? Tandvården är likadan. Bodde tidigare i Stenungssund, när vi flyttade till Ale 
tog det över ett år innan man fick en bedömning kring det, hur tandläkaren skulle agera när man 
inte visste vad de gjort tidigare. Också viktigt att det finns sjukvård som är öppet på helgerna, så 
man slipper åka till Kungälv.  

 

 Det finns en bild av att vård och omsorg inte fungerar - men i mötet med vården blir många 
förvånade över att det ofta faktiskt fungerar bra. Hur vi pratar om samhället styr oss. Här är det 
viktigt att förstå och föra fram att det finns mycket som fungerar bra.  

 

 Som äldre eller funktionsnedsatt upplever man att ens förutsättningar till rörelse uppmärksammas 
i mycket varierande grad. Det är en tung känsla att känna sig bortprioriterad och oönskad när ens 
rörelsefrihet inte tas på allvar.  
 

 Personlig assistans har dragits ned dramatiskt i Ale, även ledsagning och färdtjänst. Utifrån 
funktionshinderperspektivet har Ale tagit ett steg tillbaka. Man borde ge ATO bättre förutsättningar 
att erbjuda vård. Man borde budgetera efter behov. Även i sjukvården bör funktionsnedsatta få 
bättre stöd.  
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 Alla medborgare bör få utrymme att leva jämlikt. Utifrån funktionshinderperspektivet är 
tillgänglighet viktigt för att kunna bo och arbeta. Det saknas flexibla arbetslösningar så att man kan 
ta tillvara på personens förmågor. Vi behöver integrera människor med funktionsnedsättningar på 
ett bättre sätt i vårt samhälle. 

 

 Det är viktigt att man ser personer med funktionsvariation och att dom får tillgång till bra 
arbetsplatser och boenden och att det är små enheter.  

 

 Hälsofrågan är ett viktigt perspektiv, och med det sagt kopplingen till livslängd. Människor med 
funktionsnedsättning har en betydligt kortare livslängd – varför är det så? Vi jobbar för lite med 
den hälsobiten för de som är funktionsnedsatta.  

 

 Äldrevård är viktigt och att det fungerar så att man känner att ens egen framtid är tryggad och att 
sina föräldrar får en bra vård när de blir äldre. Detta är ett viktigt kommunalt ansvar att se till.  

 

 Det är viktigt med god vård till de äldre. Det är dom som har byggt upp Sverige och Ale, det är en 
självklarhet att de ska få må gott och ha gott om utbildad personal. När det också kommer en stor 
grupp invandrare/flyktingar så är det viktigt att inte de äldre och personer med psykisk ohälsa får 
det sämre på grund av dem.  

 

 Min far gick bort nyligen och hans omsorg och vård i Ale var väldigt undermålig. Jag har hört att 
både de som omhändertar och de som omhändertas inte har det särskilt bra här. För mig vore ett 
gott liv att man får träffa samma person oftare och en längre tid, nu går allt snabbt och man hinner 
inte/eller får inte chansen att prata. Det blir kvantitet över kvalitet för ofta men jag förstår att de 
har ett stressigt jobb och stor omsättning i vården samtidigt. 

 

 Det finns många äldre som inte har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar på serviceboenden, 
som bara vill ha sällskap eller känner sig oroliga. Viktigt att ta hand om dem som saknar sociala 
nätverk.  

 

 I Ale finns det människor som är vilsna rent psykiskt och sjukvården behöver innesluta mer resurser 
mot psykisk ohälsa. Ämnet är även tabubelagt idag och vi behöver arbeta för att det inte skall vara 
det. Det är viktigt att man tar hand om personer med psykisk ohälsa. Psykvården är under all kritik. 
Man akut-behandlar sedan släpper man patienten vind för våg.  
 

 Det är viktigt med en god hälsa. Sjukvården runt fysisk hälsa är bra i Sverige men sjukvården runt 
den psykiska hälsan är inte bra. Det är många som är ensamma och mår dåligt. Samtidigt som det 
är brist på boenden i landet. Vi måste ha en bättre vård. 
 

 Ale har inte så stora sociala problem som förr. Det har funnits en problematik med psykisk ohälsa, 
många som bodde i Surte osv. var en socioekonomisk svag grupp. Men det har förändrats.  

 

 Ett hinder för det goda livet är också personalbristen. För att känna sig uppskattad eller värderad 
behöver äldre också förebyggande kontroller hos sjukvården, inte bara att man går dit när det redan 
är för sent. Man slutar bli undersökt i förebyggande syfte efter 65. Vi skulle behöva en vårdcentral 
här i Skepplanda med tanke på de äldre som har svårt att själva ta sig längre bort (det fanns ju 
tidigare). 
 

 Personalförsörjningen är en viktig fråga sett till omsorgen. De som jobbar med funktionshindrade 
exempelvis, få saknar lämplig utbildning, ofta bristfällig arbetsledning. Det är framförallt unga idag 
som jobbar inom omsorgen och med funktionshindrade personer – de jobbar ett kort tag innan de 
går över till andra arbeten. 

 

 En god hälsa för äldre kräver bra sjuksköterskor och vårdpersonal, men istället bygger kommunen 
jättedyra boenden som gör att kommunen får spara in på personalen. Som seniorcenter i Älvängen.  



48 
 

 

 Jag jobbar inom Ale, som sjuksköterska, men det gäller att ta tillvara på oss, då räcker inte bara 
marginellt högre löner än i exempelvis Göteborg och Trollhättan, utan det måste erbjudas utrymme 
att kunna utvecklas. Inom mitt arbete, vård och omsorg, äldreomsorgen – så råder en annan struktur 
än i kringliggande kommuner — exempelvis i Vänersborg – där man har en verksamhetsledare med 
ansvar mellan personal generellt och enhetscheferna. 

 

 Neddragningen av resurser och personal inom sjukvården får en att känna besvikelse, ilska och 
känslor av sorg. Det känns tungt när man känner de som behandlar eller de som blir behandlade 
och förstår att de mår dåligt av begränsade resurser eller brist på personliga, meningsfulla, empatiska 
och respektfulla möten.   
 

 Viktigt att tänka över: vad är syftet med de olika kommunala verksamheterna – neddragningarna 
inom vård och omsorg: För vems skull och vad är syftet? Den frågan bör man ställa sig då. Inte 
bara inom omsorg. 

 

 Varje tjänst borde ses över, i alla otaliga projekt som finns, för att se över hur pengarna som finns 
i kommunen används. Kommunen brukar ofta svara att ”det inte är samma pengar”, men det är 
faktiskt vad det är. Man sparar då in på kärnverksamheter inom vård. Vi har valt bort att satsa på 
barn och unga till förmån för projekt som jobbar med statistik.  
 

 Psykisk ohälsa är ett tabu för många och man vill inte bli förknippad med det. Därför blir det 
mycket lidande för de helt vanliga människor som drabbas hamnar i kris och samhället saknar 
resurser och förståelse för målgruppen. 
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Citat: 
 

 

 

 

 

”Naturen är otroligt viktiga andningshål, det är viktigt att 

man är i naturen. Att barn växer upp med att klättra i träd, 

vara i naturen, kan känna vinsten av ett nedskruvat tempo, 

inte hela tiden finnas i den snabba uppkopplingen är viktigt 

för hälsan. Naturen är plats för att möta oss själva och 

varandra på ett sätt som jag tror vi har ett behov av.” 

”För äldre på Klockareängen behövs mer 

personal. Äldre får inte något att göra, när de 

behöver bli aktiverare. Att få en plastig 

matlåda att värma i mikron med instruktioner 

om hur man kokar potatis känns 

nedvärderande, man känner sig inte behandlad 

med respekt och det är deprimerande när de 

som kommer med maten sticker iväg lika 

snabbt, när de kunde sitta med och äta.”  

”Jag upplever att man vill att alla ska ha lika 

möjligheter men man planerar inte ekonomiskt 

utifrån det. Man får känslan av att 

funktionshindrade inte är välkomna i 

samhället.” 

”I Ale är det också långt till vårdcentral och tandläkare och 

för många av mina vänner som inte pratar lika bra svenska 

är det svårt att få en tid för man måste även få till tid med 

en tolk, det blir konstigt och tar mycket längre tid och vad 

gör man om man är väldigt sjuk?” 

”Det är viktigt med bra 

sjuksköterskor och vårdpersonal, 

men man bygger istället jättedyra 

boenden som gör att kommunen får 

spara in på personalen. Kommunen 

har inte råd att ha tomma 

lägenheter, så därför lägger man ned 

avdelningar i Skepplanda och Surte. 

Man flyttar på folk för det 

kortsiktiga och ogenomtänkta. 

Kommunen köper dyra lägenheter. 

Seniorcenter kan tvinga pensionärer 

att flytta till Älvängen.” 

”Alla, äldre som funktionshindrade, ska ha samma 

service som alla andra. I många 

planeringsprocesser finns miljö och barn med som 

givna delar men funktionshindrade och äldre blir 

en eftertanke”. 

”I vården behöver vi mer empati, naturliga och 

lättsamma möten och interaktioner med andra för 

att känna mening och må bra.” 



Har du frågor kring Ale i 360 grader? 
Maila till ale360@ale.se, ring 0303 70 30 00 eller 

besök oss på ale.se/360.
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