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Åtta Aleungdomar födda 1997 och 1998 utvecklade kommunen under en vecka i 
augusti. De tittade på resultaten från undersökningen Lokal uppföljning av un-
gdomspolitiken (LUPP), Påverkanstorget och KEKS-enkäten. För att gå mer på 

djupet tog de fram en enkät som cirka 180 unga i kommunen har besvarat, antingen på 
nätet eller ute i samhället. Svaren har de sedan silat genom sin egen erfarenhet i att vara 
unga i Ale och skrivit ett antal beslutsförslag för kommunen att ta ställning till.

Tidigt i processen kom Mats Berggren från Ale Fritid till oss för att med hjälp av dra-
maövningar svetsa ihop gruppen. Kommunutvecklarna har dessutom under veckan 
träffat KEKS-samordnare Thomas Hermansson och politikerna Isabell Korn och Paula 
Örn. Veckan avslutades med ett intensivarbete i internatform på Nordiska folkhögskolan 
i Kungälv. 

Projektledare Andreas Holmgren och Sven Nielsen
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Inledning

Vi startade vårt arbete med att gå igenom LUPP-rapporten från 2013 och det eft-
erföljande Påverkanstorget. Sedan valde vi olika fokusområden som vi satte oss in i 
mer ingående. Vår egen enkät gjorde vi i huvudsak för att få fram mer beskrivande 
svar. Det material som vi satt oss in i ger en bild med hjälp av siffror, men i vår egen 
enkät finns bara alternativet att svara med text. Mer direkta förklaringar på vad un-
gdomarna menar med de siffror som vi ser. Alla analyser och grunden till vår egen 
enkät kommer ur det som står i LUPP-rapporten och resultatet av Påverkanstorget.  

Många ungdomar i Ale känner sig otrygga på sin fritid. Ungdomar från hela Ale har 
svarat att otryggheten framför allt beror på stora gängbildningar, stökiga ungdomar, 
mörka områden, mobbning och brottslighet. Något som framgått med extra tyd-
lighet i vår undersökning jämfört med LUPP-rapporten är att fler unga testar och 
missbrukar droger och att många är yngre. Stor droghandel i kommunen gör att 
ungdomarna känner sig otrygga.

LUPP-undersökningen visar också tydligt på att ungdomar i Ale mår psykiskt säm-
re. Detta i jämförelse med tidigare år men också i jämförelse med andra kommuner.

Det kom också fram att många ungdomar i kommunen tycker att utbudet av akti-
viteter och mötesplatser är för få. Enligt den senaste LUPP-enkäten tyckte 25 pro-
cent av flickorna och 27 procent av pojkarna att det fanns för få fritidsaktiviteter. 
Kommunen är inte tillräckligt bra på att informera om det aktiviteter som finns.

Vi har valt att låta vår djupdykning i ungdomssituationen leda till olika fokusom-
råden. På flera områden finns direkta lösningar och åtgärder som kan sättas i verket 
redan imorgon. Delar av vår analys kräver en fortsättning och vidare förändring, där 
arbetet behöver göras av kommunala tjänstemän eller politiker.

Deltagare
Elin Johansson, 17 år, Alafors, tidigare elev på Himlaskolan 
Josefine Wintell, 17 år, Nol, tidigare elev på Himlaskolan
Ida Fogelström, 17 år, Bohus, tidigare elev på Bohusskolan
Sanna Adielsson, 17 år, Älvängen, tidigare elev på Aroseniusskolan
Gustav Häger, 16 år, Älvängen, tidigare elev på Aroseniusskolan
Douglas Thompson, 16 år, Bohus, tidigare elev på Bohusskolan
Andreas Tallian, 17 år, Hålanda, tidigare elev på Aroseniusskolan
Patricia Lindberg, 17 år, Nödinge, tidigare elev på Kyrkbyskolan
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Tidigare 
information 
i skolan ger 

ungdomar en 
bild av hur 

farligt det är.

Fokus 1

Min kompis tar droger

När vi pratar med andra ungdomar får vi bilden av att narkotikaanvändningen 
har ökat i kommunen. Speciellt oroande är en ökning bland de yngre ung-
domarna i kommunen. Drogerna har även blivit mer lättillgängliga och de gör 
att yngre ungdomar lättare kommer åt dem. Ungdomar känner sig otrygga när 
de vet att det pågår mycket droghandel. 

Många ungdomar uppger att de inte fått någon droginformation i skolan, vilket 
kan leda till ovisshet om de verkliga konsekvenserna av narkotikaanvändning. 

Analys
När det finns för lite för ungdomarna att sysselsätta sig med blir drogerna en ny och 
spännande sysselsättning. I enkätsvaren har många uppgivit att de inte fått någon 
information om droger i skolan, vilket vi tror är ett problem. Om ungdomarna 
får tidigare och mer information om vilka konsekvenser droger kan ge så kanske 
användningen minskar.

Ungdomar som använder droger vistas oftast ute i samhället, vid buss-/tågstationen 
och köpcentrum. Det behövs mer vuxna vid dessa platser.  

Föräldrar behöver mer kunskap om droger och dess konsekvenser. Lärarna på Ales 
skolor behöver ha mer koll på eleverna så de inte kommer drogpåverkade till skolan 
vilket många elever gör. Lärarna behöver mer kunskap om tecken på narkotika- 
användning. Psykisk ohälsa kan också vara en anledning till droganvändning.

Droginfo
till alla

föräldrar
Fler 

vuxna
ute
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Förslag på åtgärder
Droginformation i årskurs 6–7
Att få information om droger och deras verkan tidigt ger ungdomarna en riktig bild 
om hur farligt det är. I dag är informationen för sen på många skolor och på vissa 
finns den inte alls.

Droginformation till alla föräldrar
Obligatorisk information om droger till ALLA föräldrar till ungdomar i Ale kom-
mun, på samma sätt som ett föräldramöte.

Fler vuxna/riktade föreningsbidrag
Det behövs fler vuxna (exempelvis fältassistenter, poliser och nattvandrare) utomhus 
på platser där vi vet att ungdomar som använder droger är, till exempel buss-/tåg-
stationer och centrum både på kvällstid och dagtid. Fler vuxna ökar tryggheten på 
gator och torg.

I många av de ideella föreningarna  i kommunen finns människor som har ett stort 
engagemang. Med ett riktat föreningsbidrag till dessa skulle fler vuxna röra sig i 
kommunen på kvällar och helger. Motivationen finns hos de ideella föreningarna, 
bara de ser att de kan få ett tillskott i pengar eller i form av exempelvis ett gratis 
matchställ. 
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Fler natt-
vandrare

Bättre 
samarbete

Mer 
belysning

Fokus 2

Otryggheten tar över min fritid

Många ungdomar i Ale känner sig otrygga på sin fritid. Detta gäller i olika mil-
jöer runt om i kommunen, såsom bostadsområden, i centrum och på buss- och 
tågstationer, där otryggheten även är betydligt större nattetid.

Ett annat problem som blev tydligt under samtal med ungdomar var att de få natt- 
vandrare som finns i kommunen är ojämnt fördelade i orterna. Det betyder att det på vissa 
områden inte förekommer några vuxna överhuvudtaget, vilket skapar oro. Som ungdom 
ska man inte behöva känna sig otrygg på Ales gator, men det är ett bevisat stort problem.

Analys
Vi har fått fram ett par specifika områden i Ale som upplevs som otrygga på gr-
und av stora gäng och mörk miljö. Det tycks vara extra obehagligt i resecentrum i 
Älvängen, vid bron över till vårdcentralen i Nödinge, bakom Ale torg i Nödinge, 
vid fabriken i Alafors och på grusvägen på andra sidan tågrälsen. 

Vid resecentrum i Älvängen träffas många äldre ungdomar. Det skapar en osäker 
känsla för de yngre ungdomarna. Även Ale Torg är det många som undviker då det 
inte känns tryggt där. I Nödinge brukar även stora gäng hänga utanför gymnasiet. 
De dricker alkohol och tar droger. Dessa ställen används som mötesplats, anger 
ungdomarna i vår enkät, eftersom de inte har något annat ställe att träffas på. 

Bilar och mopeder är ett annat problem i Ale, då många upplever det som skräm-
mande när de åker omkring kvällstid och ger obehagliga blickar samt tutar.

Många ungdomar har också uppgivit att de känner sig otrygga på sin fritid på grund 
av att de ute i samhället kan stöta på personer som de inte kommer överrens med i 
skolan. I skolan finns det vuxna personer att vända sig till när man behöver någon 
som kan ta kontroll över en situation, men det finns inte på fritiden utanför skolan.

Ungdomar 
känner sig  

mer trygga 
med vuxna  
i närheten.
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Nytt ställe 
för  unga

Förslag på åtgärder
Bättre samarbete
En lösning på otrygghet på fritiden på grund av mobbning och oro för att träffa 
ovänner från skolan kan vara att genomföra vår handlingsplan Bättre samarbete 
mellan Ale fritid, föreningar och skolor. 

Mer belysning
På flera håll i kommunen behövs bättre belysning (gatlyktor) för att skapa en trygg 
och säker miljö. Mörka platser upplevs som obehagliga och extra mörka. Specifika 
platser har vi nämnt ovan. 

Fler nattvandrare
Ungdomar känner sig mer trygga med vuxna i närheten. Därför behövs exempelvis 
fler fältare, nattvandrare, poliser och väktarbilar för att ge en trygghet i kommunen 
om natten. Främst behövs de vuxna i de områden där ungdomar upplever obehag. 
Nattvandrare finns i dag bara på ett fåtal ställen, vad vi fått fram endast i Nödinge 
och Älvängen. De behövs också i övriga orter. Framför allt saknas det nattvandrare 
vid de olika tågstationerna. Vi föreslår att kommunen ger olika föreningar i kom-
munen sponsring för att kunna få in frivilliga nattvandrare. 

Bättre kollektivtrafik på nätterna
Det behövs fler bussar på kvällar och nätter samt bättre anslutning mellan bussar 
och tåg så att ingen behöver sitta och vänta helt själv på bussen och då känna sig 
oerhört otrygg. Dålig kollektivtrafik leder även till att en del väljer att gå hela vägen 
hem själv i mörkret, vilket upplevs som mycket otäckt.

Nytt ställe för ungdomar
Äldre ungdomar har ingenstans att vara på under kvällar och nätter. Därför röjer de 
runt ute och håller till vid tågstationer, centrum och liknande områden. De behöver 
ett eget ställe att umgås på, exempelvis kvällsöppna caféer.
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Fokus 3

Hjälp mig att må bäst

Ungdomar i Ale mår psykiskt sämre, är mindre nöjda med sitt liv och har lägre  
framtidstro än i övriga kommuner i Göteborgsregionen. De upplever att de har 
stressproblem och sover dåligt om nätterna flera gånger i veckan. 

Analys
Vi har kommit fram till att den psykiska ohälsan beror på en mängd olika saker. Ett stort 
problem verkar vara att elever upplever att de har dåliga relationer till varandra och även till 
vuxna på skolan såsom lärare och skolans övriga personal. Eleverna känner inte att de har 
någon i skolan att anförtro sig till eller tala ut med om sina problem och tankar. 

Fler ungdomar har börjat ta mycket droger, röka mycket eller dricka mycket alko-
hol. Det kan medföra stor psykisk ohälsa. Press från skolan samt mobbing och brist 
på respekt är återkommande svar i vår egen enkät när det kommer till orsaker för 
psykisk ohälsa. Eleverna upplever att de kan få för många prov och inlämningar 
under samma tidsperioder. Tillsammans med mycket hemläxor kan de känna att 
skolarbetet tar över deras fritid vilket orsakar såväl fysisk ohälsa som psykisk ohälsa.

Det verkar dessutom vara väldigt vanligt att ungdomar i Ale inte uppskattar 
lunchen i skolan. Då äter de inte, vilket kan vara en stor anledning till problem 
med hälsan och dålig energi i skolarbetet. Vi har också fått reda på att det är dålig 
luft och för hög ljudvolym i klassrummen, vilket bidrar kraftigt till hälsobesvär.

Förslag på åtgärder
Obligatoriska kuratorbesök
Vad som tynger elever kan variera från problem som förekommer i hemmet till 
problem som uppstår mellan vänner. Detta gör det svårt att ha någon som det alltid 
går att anförtro sig till. En skolkurator är ett självklart alternativ eftersom det redan 
finns skolkuratorer i kommunen. 

När man redan känner sig väldigt utsatt kan det vara svårt att ta det första steget 
för att träffa en kurator. Därför bör det finnas obligatoriska besök när eleverna får 
möjlighet att träffa kuratorn individuellt. Det blir då lättare att lära känna kuratorn 
och att söka hjälp kan kännas mer accepterat när alla redan går på obligatoriska träf-
far med kuratorerna. 

Vi föreslår att det obligatoriska kuratorbesöket genomförs i samband med den årliga 
hälsokontrollen. Det finns redan obligatoriska hälsobesök till skolsystern. Vad är det 
som säger att den psykiska hälsan är mindre viktig än den fysiska?

Det kan vara svårt för barn och ungdomar att veta hur mycket de kan prata med 
kuratorn om innan kuratorn är skyldig att föra det vidare. Därför är det viktigt att 
berätta om hur tystnadsplikten fungerar.
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Tidigare drogutbildning
Tidigare drogutbildning på skolorna för att visa mer konsekvenser i stället för att 
bara sprida vetskapen om att droger existerar så att ungdomar inte börjar med 
droger och får psykisk ohälsa på grund av det.

Utökat lunchval
Vi föreslår att det ska finnas fler rätter att välja på vid lunchen eller mellanmål 
under skoldagen. Då skulle eleverna orka med hela skoldagen då vissa lätt skippar 
lunchen. Dessutom kan ett lätt mellanmål senare på dagen hjälpa till att hålla uppe 
orken. Som barn har man ofta mellanmål i skolan, men äldre ungdomar behöver 
inte mindre energiintag, så varför ta bort det?  

Bättre planering i skolan
Lärarna inom en skola behöver komma överens om hur de planerar in prov och 
inlämningar så att det inte blir för mycket press på eleverna. Ett provschema är den 
bästa lösningen på detta. Sedan kan även mindre hemläxor ge mer fritid till elev-
erna. I stället för många hemläxor bör det finnas lektioner där eleverna kan jobba 
ikapp sådant de kommit efter i.

Alla har mycket 
de håller inom 
sig och borde 
prata ut om eller 
få vägledning i, 
men  vågar inte.

Tidigare 
drogutbild-

ning

Obligatoriska 
kuratorsbesök

Bättre 
planering i 

skolan
Utökat 

lunchval
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Fokus 4

Vad kan man göra i Ale?

Många ungdomar i kommunen tycker att utbudet av aktiviteter och 
mötesplatser är för litet. Kommunen är inte tillräckligt bra på att informera 
om det aktiviteter som finns i kommunen för unga och vilka mötesplatser som 
faktiskt finns.

Det finns få mötesplatser som är öppna kvällstid och även ont om ställen för de 
äldre att umgås på. Många som går på gymnasiet angav i vår enkät att det inte 
finns någon mötesplats eller liknande för dem att umgås på. De söker sig hellre till 
Göteborg som erbjuder ett större utbud av aktiviteter till denna åldersgrupp. De 
som inte tar sig till Göteborg anger att de hänger runt kommunens pendelstationer. 
Detta tycker vi är oroväckande.

Analys
Kommunen är dålig på att informera och marknadsföra sig där ungdomar vistas 
och umgås, exempelvis buss- och tågstationer, i centrum och på fritidsgårdarna. 
Mycket av informationen om aktiviteter och mötesplatser finns på kommunens 
webbplats, men den är svår att förstå och svårnavigerad.

Det finns alldeles för få samarbeten mellan fritidsgårdarna och idrottsföreningarna i 
kommunen. Vi har många aktiva idrottsföreningar men knappt någon information 
om hur man gör om man vill komma och pröva på en sport eller liknande. Infor-
mation om idrottsföreningar och andra föreningar finns inte framme på fritids-
gårdar, vid tågen eller i centrumen. 

Inte heller finns det något kommunalt stöd till föreningar eller företag som skulle 
kunna öppna fler mötesplatser för unga som är öppna på kvällar och helger.

Förslag på åtgärder
Förbättring av Ale kommuns webbplats eller ungdomswebbplats
Med en bättre och enklare layout på kommunens webbplats skulle ungdomar-
na lättare kunna gå in och hitta information om kommande event, aktiviteter, 
mötesplatser, idrottsföreningar och föreningar. 

Alternativt kan kommunen starta en ny webbplats som bara är till för att informera 
ungdomar om vad som finns att göra i kommunen. Där skulle det finnas informa-
tion om allt som kan tänkas beröra ungdomar – event, aktiviteter och fritidsgårdar. 
Annan viktig information är vilka åldrar som är välkomna vart och mer information 
om vad som sker fritidsgårdarna samt information om kommunens idrottsförening-
ar och andra föreningar.

Bättre spridning av information och mer marknadsföring 
Det krävs bättre marknadsföring för att ungdomarna faktiskt ska veta vilket utbud 
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det finns i kommunen. Informationen ska finnas på de platser där ungdomarna rör 
sig, exempelvis buss- och tågstationer, men även i centrum och på fritidsgårdarna. 
Detta skulle göra att informationen lättare kom fram till de unga i kommunen.

Fler och bättre samarbeten mellan fritidsgårdar, föreningar och kommunen
Det krävs mer och bättre samarbeten mellan fritidsgårdarna i kommunen för att 
skapa mer roliga aktiviteter tillsammans. Då kan fler personer lära känna varandra 
och det blir en tryggare miljö i kommunen. Vi vill också ha mer information på 
fritidgårdarna om idrottsföreningar och föreningar. De skulle behöva kommer ut 
och berättar om vad de gör och vilka som är välkomna för att få mer ungdomar att 
bli aktiva i kommunen.  

Mer kommunalt stöd till föreningar och företag för att skapa mer mötesplatser 
Det krävs mer kommunalt stöd från kommunen till de föreningar som finns och 
även till företag för att kunna skapa fler mötesplatser i kommunen. Med hjälp av 
stöd kan det i framtiden öppnas mer öppna ställen för unga. Det skulle leda till en 
tryggare miljö och att fler unga möts och umgås på en trygg plats. Det skulle även 
vara en positiv utveckling för kommunens föreningsliv. 

Med kommunalt 
stöd kan kom-
munens före- 
ningar göra ett 
större arbete  
med att öppna 
mötesplatser för 
ungdomar.

Webb på 
ungdomars 

vis

Samarbeta i 
kommunen

Info på 
ungdomars 

vis
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 Fokus 5

Var är Ales föreningsliv?

Ungdomarna i Ale vill gärna ha något att ägna sig på på fritiden, men de  
saknar kunskap om de fritidsaktiviteter som finns inom kommunen. Ma-
joriteten av de som svarade på vår undersökning är ense om att bristen på frit-
idsaktiviteter är orsaken till att ungdomar umgås ute på gatorna i Ale – vilket 
även är orsaken till att många känner sig otrygga om kvällarna i kommunen. 

Analys
Utifrån de undersökningar vi tagit del av, den enkät vi genomfört och våra egna 
åsikter når idrottsföreningarna inte ut tillräckligt bra till ungdomarna. Dessutom 
känner man en viss oro när man börjar i en ny klubb/idrottsförening eftersom att 
man inte känner ungdomarna i föreningen. Detta hade åtgärdats om vår handling-
splan Otrygg skolmiljö genomförts. Eftersom att informationen om tillgängliga 
idrottsföreningar/aktiviteter inte når fram är det många ungdomar som inte tränar 
och därför upplever fysisk ohälsa.

Förslag på åtgärder
Idrottsföreningar besöker skolan
Man bör introducera idrottsföreningar/-klubbar i samband med idrottslektioner i 
grundskolan. Till exempel kan man bjuda in en representant ifrån en idrottfören-
ing med inriktning på basket som demonstrerar för eleverna hur man gör när man 
spelar basket och bjuder in klasser till basketklubben så att de får prova på sporten. 
Därmed bildar man gemenskap bland eleverna, samt ett intresse för idrotten – 
vilket i sin tur gör att min blir fysiskt aktiv och att man motarbetar fysisk ohälsa. 

Mer information om fritidsutbud 
För att få ut information om fritidsaktiviteter samt idrottsklubbar hade man kunnat 
följa handlingsplanen För dålig marknadsföring av mötesplatser och aktiviteter som 
även finns att läsa i det här häftet. Eftersom informationen om fritidsaktiviteter i 
kommunen inte når ut till ungdomarna tror de flesta att fritidsutbudet är lågt, trots 
att det inte stämmer. Om informationen når ut till ungdomarna tror vi att detta 
kommer leda till en ökad deltagande i fritidsaktiviteterna. På så sätt hänger färre 
ungdomar på gatorna, vilket många anser är orsaken till att man känner sig otrygg 
inom kommunen. 

De flesta 
ungdomar tror 

att fritidsutbudet 
är litet, trots att 
så inte är fallet.
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Föreningar
på skolorna Bättre

information
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Fokus 6

Min skola är otrygg

Många ungdomar i Ale kommun känner sig otrygga i skolan. Dessa siffror 
avviker starkt i förhållande till andra kommuner i Göteborgsområdet.

Analys
En stor del av Aleeleverna upplever en viss otrygghet i klassrummen. De anser att 
detta beror på att lärarna har för dålig uppsikt över klasserna på grund av för stora 
klasser. Eleverna saknar också vuxen uppsyn under rasterna. Dessutom känner sig 
många otrygga kring äldre elever och större samlingar med elever ifrån andra klass-
er, då man ofta känner sig utsatt, speciellt som en yngre elev. 

Förslag på åtgärder
Bättre samhörighet samt gemenskap bland elever – samarbetsdagar
Vi föreslår att man inför samarbetsdagar tre gånger per termin i samtliga Ales 
skolor. Då får eleverna chansen att lära känna andra elever och få fler vänner. Dessa 
dagar kan ersätta elevens val-dagar. På så sätt kan skolan också spara resurser. 

Samarbetsdagarna ska bestå av övningar där man ska samarbeta som lag för att på 
bästa stärka gemenskapen bland eleverna. Lärarna ska leda övningarna, som exem-
pelvis kan finnas på olika stationer som är utplacerade runt skolan. Detta ger även 
lärarna och eleverna en chans att lära känna varandra, då varje lärare får chansen 
att träffa alla elever. När elever och lärare känner varandra bidrar det till en tryggare 
miljö i skolan. 

När en ny klass sätts samman bör man ägna de första dagarna efter skolstarten åt att 
göra samarbetsövningar så att inga elever känner utanförskap och för att alla ska få 
en chans att lära känna varandra

Mer resurser 
i skolan ger  

ett luganare 
arbetsklimat.

Dagar för
samarbete
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Fler lärare i klassrummen
Otryggheten i klassrummet anser de flesta elever beror på att lärarna inte har 
tillräcklig uppsyn över klasserna. Detta kan lösas genom att man sätter in en extra 
lärare i klassrummet. Denne kan förslagsvis jobba i grupprum med de elever som 
behöver extra hjälp med studierna. Vi tror att det skulle leda till ett lugnare arbetsk-
limat samtidigt som de elever som har svårt för ämnet får extra hjälp att förbättra 
sig. Det finns även utrymme för de elever som önskar att fördjupa sig i ämnet, då 
den ordinarie läraren nu har tid att hjälpa extra mycket. Vi tror att detta skulle leda 
till att eleverna känner sig mer trygga i klassrummet och får en större chans att ägna 
sig åt sina studier, vilket i sin tur kan leda till förbättrade skolresultat. 

Kompetensutveckling hos lärare
Som vi redan nämnt behöver lärare ha bättre uppsyn över sina elever under lektion-
stid. En möjlig lösning på detta är utbilda lärarna på exempelvis studiedagar.
Utbildningen ska gå ut på att visa lärarna hur man hanterar vissa klassrumssitua-
tioner för att kunna vidga deras kunskap om hur man kan öka gemenskapen inom 
en klass. Utbildningen ska förse läraren med kunskap om pedagogik samt samarbete 
med andra lärare för att få så bra uppsyn över hur man hanterar de olika klasserna 
individuellt. Detta tror vi kommer lösa problemet med brist på uppsyn över klass-
rummet, och på så sätt kunna skapa en tryggare miljö i skolan för lärare och elever, 
både ute på raster och inne i klassrummen. 

Fler lärare
i klassrummen

Kompetens-
utveckling 
för lärare
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Slutord

Andreas
Trots att jag bor långt ute på landet ser jag ungdomar fastna i onda cirklar så som 
drogmissbruk och psykisk ohälsa. Att se detta inom vår kommun både skrämmer 
mig och motiverar mig att kämpa för förändring. Det känns bra att kunna bidra till 
en ljusare framtid för Ale kommun. Jag hoppas att ungdomarna i Ale ser att kom-
munen ger unga chans att påverka och bestämma och på så sätt förhoppningsvis 
fatta beslut så nära ungdomarna som möjligt. Underbart! 

Elin
Att få sommarjobba som kommunutvecklare har varit lärorikt och givande. Att få 
sätta sig in i ungdomars situation i kommunen har på många plan varit oroväcka-
nde. Att så många känner sig otrygga på sin fritid och i skolan är skrämmande. Att 
så många testar droger i allt tidigare ålder är fruktansvärt. Sen att så många ung-
domar svarar nej på frågan Mår du bra? är förfärligt. Detta kan vi inte blunda för. 
Detta måste ses som en varning för Ale kommun. Något måste göras nu!

Josefine
Under denna sommaren fick jag tillsammans med sju andra ungdomar sommarjob-
ba som kommunutvecklare. Det var ett väldigt intressant jobb och jag kände att jag 
mer och mer blev medveten om hur det ligger till i Ale. Det var underbara männi-
skor att samarbeta med mot det gemensamma målet – att försöka förbättra Ale för 
unga. Hälsan, tryggheten och droger är ämnen som borde uppmärksammas innan 
problemen växer. Jag hoppas att det vi kommit fram till tas på allvar och leder till 
en bättre framtid för unga i Ale kommun.

Sanna
Det förvånade mig hur stor frågan om otryggheten verkligen var. När vi fick en 
närmare inblick i detta insåg vi att otryggheten i Ale måste upptäckas och åtgärdas 
innan den utvecklas. Detta feriearbete var för mig en lärorik upplevelse som fick 
mig att tänka i nya banor och gav mig nya perspektiv. 

Gustav
Det var kul att arbeta med en grupp människor som bryr sig om andra i deras hem-
kommun snarare än sig själva (som kan ses som standard i dagens samhälle). Om 
vi ges chansen att fortsätta arbetet är jag övertygad att vi kommer hitta ännu fler 
lösningar på nya fokusfrågor.

Patricia
Jag har många kompisar och bekanta som använder och har använt droger. Jag har 
på nära håll sett hur mycket skada detta kan göra på människan och de som finns i 
närheten. Det är oerhört viktigt att det görs mer åt droganvändandet hos unga. Jag 
har haft en fantastisk vecka och tycker det är bra att kommunen låter unga tycka till!
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Douglas
Jag blev lite orolig när jag insåg att så många unga känner sig otrygga i skolan i Ale 
kommun. Jag känner mig glad över att få vara en del i ett arbete som kan hjälpa 
unga att känna sig tryggare i skolan. Det har varit väldigt bra att få jobba på detta 
sätt. Jag har lärt mig mycket mer om kommunen jag bor i. Jag rekommenderar 
starkt att andra ungdomar ges chansen att göra samma arbete som vi gjort i fram-
tiden.

Ida
Vårt arbete har varit mycket intressant och läroroikt. Det har gett mig en bättre in-
syn i hur kommunen fungerar och vilka problem som faktiskt finns hos unga. Det 
som fövrnade mig mest var otryggheten i skolan. Skolan MÅSTE vara en trygg mil-
jö för alla! Otryggheten finns inte bara i skolan utan i övriga kommunen med. Vi 
har i de olika fokusområdena kommit fram till åtgärder som vi tror kan lösa proble-
men. Detta feriearbete har gett mig en god förståelse för hur unga i kommunen har 
det och vilka förbättringar som borde göras.

Bakre raden från vänster Andreas Tallian, Elin Johansson, Josefine Wintell. Främre raden från höger Sanna Adielsson, 
Gustav Häger, Patricia Lindgren, Douglas Thompson, Ida Fogelström. Foto Alekuriren.
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Otrygga miljöer

I samtalet med de besökande politikerna framkom att de efterlyste information om 
otrygga miljöer i varje kommundel. I LUPP-undersökningen och i ungdomarnas 
egen enkätundersökning pratades det om miljöer där det förekom missbruk, alko-
holförsäljning, gängbildningar eller annat som gör platser på olika sätt otrygga. 

Ungdomarna har med utgångspunkt i vad de själva vet och informationen från de 
tillfrågade ungdomarna i kommunen markerat de otrygga områdena på kartor över 
varje ort. På dessa platser är problemet en blandning av dålig belysning och brist på 
vuxna. På vissa av platserna har det vid flertalet tillfällen förekommit ungdomsrelat-
erade brott.

Ungdomarna tog också kontakt med polisen som på en karta över kommunen mar-
kerade antalet ungdomsrelaterade brott. På dessa kartor kan man tydligt se antalet 
anmälda brott och på vilka direkta områden dessa begåtts. Kartorna anger brott 
som har ungdomsanknytning under perioden 1 januari till 15 augusti 2014.

Ungdomarna tycker sig se ett samband mellan dessa sorters kartor. Platserna är i 
många fall desamma. Här behöver kommunen absolut göra en insats.

Bilaga
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Surte

Bilaga
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Polisens karta, Surte

Bilaga
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Centrala Bohus

Bilaga
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Bohus Jennylund

Bilaga
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Polisens karta, Bohus

Bilaga
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Nödinge

Bilaga
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Polisens karta, Nödinge

Bilaga



26

Södra Nol

Bilaga
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Centrala Nol 

Bilaga
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Polisens karta, Nol

Bilaga
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Alafors

Bilaga
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Polisens karta, Alafors

Bilaga
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Södra Älvängen

Bilaga
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Centrala Älvängen

Bilaga
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Polisens karta, Älvängen

Bilaga
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Skepplanda

Bilaga
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Polisens karta, Skepplanda

Bilaga
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