
 

  
 

 

 

Medborgarpanelundersökning augusti 2019 

Uppföljning av inflytandeindexet samt frågor om den upplevda psykiska hälsan 

 
Hur bedömer du din allmänna hälsotillstånd? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  15  11,4  

Ganska bra  82  62,1  

Varken bra eller dåligt  20  15,2  

Ganska dåligt  12  9,1  

Mycket dåligt  3  2,3  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

Ange här hur väl påståendena nedan stämmer överens med hur du upplevt din situation de senaste 2 

veckorna. Sätt ett kryss per rad 

- Jag har haft en positiv syn på framtiden 

Namn  Antal  %  

Alltid  22  16,7  

Oftast  76  57,6  

Ibland  23  17,4  

Sällan  11  8,3  

Aldrig  0  0  

Total  132  100  

 

 

 
 



 

  
 

 

  



 

  
 

 

- Jag har känt att jag har varit till nytta 

Namn  Antal  %  

Alltid  24  18,2  

Oftast  79  59,8  

Ibland  22  16,7  

Sällan  7  5,3  

Aldrig  0  0  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

- Jag har känt mig lugn 

Namn  Antal  %  

Alltid  18  13,6  

Oftast  70  53  

Ibland  34  25,8  

Sällan  9  6,8  

Aldrig  1  0,8  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

- Jag har hanterat problem på ett bra sätt 

Namn  Antal  %  

Alltid  20  15,2  

Oftast  82  62,1  

Ibland  26  19,7  

Sällan  4  3  

Aldrig  0  0  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

- Jag har tänkt på ett klart sätt 

Namn  Antal  %  

Alltid  30  22,7  

Oftast  81  61,4  

Ibland  15  11,4  

Sällan  6  4,5  

Aldrig  0  0  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

- Jag har känt mig nära andra människor 

Namn  Antal  %  

Alltid  28  21,2  

Oftast  67  50,8  

Ibland  28  21,2  

Sällan  7  5,3  

Aldrig  2  1,5  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

- Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting 

Namn  Antal  %  

Alltid  35  26,5  

Oftast  69  52,3  

Ibland  21  15,9  

Sällan  6  4,5  

Aldrig  1  0,8  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

Namn  Antal  %  

Inte alls  46  34,8  

Inte mer än vanligt  61  46,2  

Mer än vanligt  19  14,4  

Mycket mer än vanligt  6  4,5  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 

Namn  Antal  %  

Inte alls  81  61,4  

Inte mer än vanligt  40  30,3  

Mer än vanligt  9  6,8  

Mycket mer än vanligt  2  1,5  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 

Namn  Antal  %  

Inte alls  46  34,8  

Inte mer än vanligt  58  43,9  

Mer än vanligt  23  17,4  

Mycket mer än vanligt  5  3,8  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? 

Namn  Antal  %  

Inte alls  86  65,2  

Inte mer än vanligt  36  27,3  

Mer än vanligt  7  5,3  

Mycket mer än vanligt  3  2,3  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem? 

Namn  Antal  %  

Inte alls  63  47,7  

Inte mer än vanligt  53  40,2  

Mer än vanligt  14  10,6  

Mycket mer än vanligt  2  1,5  

Total  132  100  

 

 

 
 

 

Inflytande 

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 

verksamheter? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls nöjd  17  12,9  

2  15  11,4  

3  19  14,4  

4  18  13,6  

5  23  17,4  

6  15  11,4  

7  17  12,9  

8  6  4,5  

9  1  0,8  

10 - I allra högsta grad nöjd  1  0,8  

Total  132  100  

 

 
 

 

  



 

  
 

 

 

Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls  14  10,6  

2  16  12,1  

3  21  15,9  

4  20  15,2  

5  16  12,1  

6  20  15,2  

7  14  10,6  

8  7  5,3  

9  4  3  

10 - I allra högsta grad  0  0  

Total  132  100  

 

 
 

 

 

Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande 

kommer i din kommun? 

Namn  Antal  %  

1 - Långt ifrån  12  9,1  

2  15  11,4  

3  26  19,7  

4  15  11,4  

5  25  18,9  

6  15  11,4  

7  13  9,8  

8  10  7,6  

9  1  0,8  

10 - Mycket nära  0  0  

Total  132  100  

 

 
 

 

  



 

  
 

 

 

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale? 

Namn  Antal  %  

1 - Nej, absolut inte  6  4,5  

2  7  5,3  

3  7  5,3  

4  13  9,8  

5  25  18,9  

6  9  6,8  

7  21  15,9  

8  26  19,7  

9  8  6,1  

10 - Ja, absolut  10  7,6  

Total  132  100  

 

 
 

 

Om du har synpunkter på enkäten eller andra förslag kan du skriva det här. 

Ale kommun tar alldeles för lite hänsyn till de som redan bor i kommunen när de planerar framtida byggprojekt. 
Allt handlar om att förtäta och det bidrar starkt till min depression -- jag bor där jag bor för att det känns lagom 
lantligt, jag orkar inte bo i en småstad.  

Det känns att kommunen glömt bort vår ort. Supertrevligt med näridrottsplatsen. Men den nya planen med 
tillväxt är ingen rolig läsning. Varför skall Nödinge och Älvängen ha 90% av kakan? Vi betalar skatt med men får 

inte tillbaka mer en smulor. Kommunen måste tänka om, Älvängen projektet är ett totalt misslyckande. Sedan 
hjälper det inte att 1 personen från hela Surte är representerat i kommunledning. Mycket odemokratiskt!  

Jag har ej varit med i denna panelen innan så på vissa frågor, som till exempel de tre första under ʺInflytandeʺ, 
hade det nog varit enklare för mig att trycka ʺVet ejʺ. Nu fick jag mest gissa mig fram vad jag tyckte.  

Ale kommun behöver fokuset på fler orter än bara Nödinge och Älvängen. Alternativt bestämma sig för en 
centralort. I södra ale upplever man sig bortglömd. Ale måste ligga i framkant och satsa på skola och förskola och 
inte bli chockade över att folk flyttar in och grupperna ökar. Lekplatser behövs i hela kommunen. Satsning på 
barnfamiljer känns ofta obefintlig.  

Jäkligt konstiga frågor  

Inflytandefrågor påverkas av hur man försökt stänga Fridhem i Surte och att förslag som läggs fram redan är för 
långt gångna för medborgarinflytande  

Skulle vilja se tydligare information om planerna för Bohusskolans framtid  

Svar gällande hälsotillstånd kanske inte är direkt relevanta då man relaterar till en semesterperiod?  

Jag tror att man ser för mycket på siffror och enkäter, grafer och statistik..istället för att gå ut och ta reda på hur 
människor i kommunen verkligen mår. Man försöker.. men inte på rätt sätt.  

Första gången fanns inte någon knapp för paus eller skicka. Mitt svar kanske gick vidare när jag uppdaterade 
sidan. Nu finns dessa knappar med.  

För stora barngrupper i förskolan. Skandal är det.  

Känner en viss mått av frustration över att politikerna inte kommer till skott med utvecklingen av Ale Torg. Får 
känslan att man bara hittar på olika anledningar för att slippa göra någonting.  

Skolan måste komma i ordning  

För mycket kriminalitet, dålig grundskola 7-9 de saknar lärare och pengar.  



 

  
 

 

Att miljötänk inte stämmer överens med praktiska lösningar. Att man inte planerar bostäder och byggnationer på 
redan befintliga byggplatser  

Kommunen är ett luftslott  

Tyvärr satsas bara på två orter, vilket gör att jag inte vill rek att flytta hit. De andra orterna ser sunkiga ut. En 

stor fabrik i bästa läge i Nol, snälla kommunledning, gör något åt detta! Boendemiljön är bedrövlig och det är inte 
ens en stor arbetsgivare i kommunen, bara otäck fabrik som inte tar sina grannar på allvar. Få bort, gör bostäder! 
Snälla!  

En konstig blandning av frågor. Först hälsa och sedan inflytande..Kanske skulle någon tanke ägnas åt hur man gör 
medborgarna mer delaktiga.  

Jag tycker att Ale kommun skulle ha fler kommunal bostäder/hyresrätter med billiga hyror; det som byggs idag är 

alldeles för dyrt. Fler caféer och restauranger som är öppet lite längre t.ex. till kl. 22.00. Idag åker tyvärr alla till 
Kungälv eller Gbg. Dåligt med så få gymnasier. Kommunalisera Nödinge vårdcentral; Praktikertjänst AB driver den 
i botten! Jag bytte till en kommunal VC i Älvängen och min familj och jag får nu den vården vi behöver. Många 

som arbetar inom välfärden t.ex. hemtjänst, LSS m.m. söker sig till andra kommuner det är oroväckande. Men 
det är mera ett nationellt problem att välfärden är attackerad av privata alternativ som bara är intresserad av 
vinst. Alebyggen har försämrats rejält i service, bemötande underhåll m.m.de senaste 15 åren. Har bott i 

Alebyggens bostäder sedan nästan 25 år men funderar på att flytta då det blivit försämrat.  

Jag rekommenderar bekanta att flytta till Ale, men inte till Nödinge. Anledningen till detta är att andelen puckon i 
Nödinge är alldeles för hög.  

Enkäten är bra, men vi invånare har inget inflytande alls på kommunens beslut. Man kallar till ortsmöte mm. men 
det är bara för sakens skull. Ingen lyssnar, men så kanske det är i alla kommuner. Vi har i alla fall en fantastisk 
natur i Ale. Ha det så bra.  

Flera tillfartsvägar till Kronogården. GC- bana på hela Starrkärrsvägen. Gör om Starrkärrsvägen till 
innerstadsgata. Fartkameror på Starrkärrsvägen. Tillåt endast eldrivna trädgårdsredskap i tätort. Direktdemokrati 
i viktiga beslut/ frågor  

Vad anser du om den natur vi har omkring oss?  

Synpunkter: Vatten och avloppsfrågan i Skönningared som nu räknas som ʺ tätort ʺ är under all kritik. Vad hade 
ni, och vad kostade konsulterna som genomförde jordanalysen inför bygget av nya ridhuset i Bohus? Ni kanske 
kommer ihåg när Surte ishall byggdes och kommunen fick överta 13 miljoner i skuld annars konkurs. Färdigbyggt 

ridhus 33 miljoner för en minoritet av populationen.  

Ja pga att huspriserna fortfarande är lite lägre och pga närheten till Göteborg och Kungälv. Det är mkt 
barnfamiljer som köper hus. De är intresserade av en bra förskola o skola. Det måste satsas mer på detta. Det är 

fler barn i barngrupperna jämfört med Kungälv och Göteborg, det är inte bra. Sånt kan avstanna inflyttningen. Jag 
tycker att kommunen måste våga satsa. Ja jag tycker att man måste våga satsa o låna pengar för att kunna klara 
av inflyttning och inte hålla på o spara på de viktigaste vi har. Våra barn. Fler lekplatser är också viktigt för 
barnfamiljer. Kommunen behöver satsa mer på Bohus/Surte.  

Kommunen tar inte ansvar för ungdomars fritid, har namn på många i kommunen som inte bryr sig om 
brottsligheten som blir kontentan av avsaknad av fritidsgårdar. Grannsamverkan rapporten blir allt större och 

allvarligare. Vi invånare har gett upp att påverka er att ta tag i det. Detta är allvarligt 😡  

Ale är inte bara politik, här finns underbar natur o andra aktiviteter.  

 
  



 

  
 

 

Kön, jag är 

Namn  Antal  %  

Kvinna  68  51,5  

Man  61  46,2  

Vill inte uppge  3  2,3  

Total  132  100  

 

 

 
Jag bor i 

Namn  Antal  %  

Surte  10  7,6  

Bohus  20  15,3  

Nödinge  28  21,4  

Nol  16  12,2  

Alafors  10  7,6  

Älvängen  17  13  

Skepplanda  12  9,2  

Starrkärr  5  3,8  

Hålanda  5  3,8  

Alvhem  2  1,5  

Övrigt  6  4,6  

Total  131  100  

 

  
Övrigt  

Kilanda  

Kollanda  

Kilanda  

Kungälv men snart ale igen  

Ryd  

 
  



 

  
 

 

Ålder 

Namn  Antal  %  

18-24 år  1  0,8  

25-34 år  6  4,5  

35-44 år  33  25  

45-54 år  35  26,5  

55-64 år  21  15,9  

65-74 år  26  19,7  

75 år eller äldre  10  7,6  

Total  132  100  

 

 

 
Jag har bott i kommunen i 

Namn  Antal  %  

2 år eller kortare  0  0  

3-5 år  6  4,5  

6-10 år  18  13,6  

11 år eller längre  108  81,8  

Total  132  100  

 

 

 
 

  



 

  
 

 

 

Min nuvarande sysselsättning är 

Namn  Antal  %  

Anställd  79  60,3  

Egen företagare  13  9,9  

Studerande  1  0,8  

Pensionerad  33  25,2  

Föräldraledig  1  0,8  

Arbetslös  1  0,8  

Annat  3  2,3  

Total  131  100  

 

 

 
Annat  

Sjukskriven  

Sjukskriven  

 
 


