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ALAFORS. Ungdomar vill 
främst se åtgärder mot 
kriminalitet i Ale.

Fler sociala mötesplat-
ser är också önskvärt.

Enkätundersökningen 
LUPP 2007  bland unga 
i Ale ger många intres-
santa svar.

Resultatet av enkäten som ge-
nomfördes under hösten pre-
senterades för kommunfull-
mäktiges ledamöter i mån-
dags. Enligt undersökningen 
mår de flesta av aleungdomar-
na bra. Den grupp som stick-
er ut lite är tjejer i gymnasieål-
dern. De klagar på stress, hu-
vudvärd och magont.

– Det finns en koppling 
till att många tjejer har sämre 
vanor. De hoppar över frukost 
och lunch – eller både och 
– dessutom tränar de mindre 
än killar, säger Daniel Wil-
liam-Olsson som har sam-
manställt resultatet.

Samma enkät genomförs i 
andra kommuner och därför 
är det intressant att jämföra 
utfallet. Ales ungdomar skiljer 
sig från övriga Sverige genom 
att de oroar sig mer över den 
ökade kriminaliteten och vill 
gärna se åtgärder. Positivt är 
att de anser att skolan i hög 
utsträckning agerar när elever 

mobbar varandra.
– Det finns tre områden 

som aleungdomarna vill att 
kommunpolitikerna priori-
terar extra och det är  krimi-
nalitet, sjukvård och skola. 
Tryggheten är en återkom-
mande fråga, där många inte 
är tillfredsställda. Framförallt 
tjejer känner sig otrygga i kol-
lektivtrafiken och på allmän-
na platser, säger Daniel Wil-
liam-Olsson.

Vill påverka bamba
Skolan får generellt sett ett 
bra helhetsbetyg. Det finns 
ett bra inflytande, men skulle 
vilja ha större chans att påver-
ka matbespisningen. Bara en 
tredjedel är nöjd med maten i 
grundskolan. I gymnasiet dä-
remot är två tredjedelar nöjda 
med vad som serveras.

När det gäller missbruk 
visar det sig att Ales ungdo-
mar dricker mindre alkohol 
än nationellt.

– Det finns positivt och ne-
gativt på det här området. Det 
är färre i ett jämförelseper-
spektiv, men fortfarande har 
hälften av de svarande erkänt 
att de någon gång har druck-
it alkohol. Fyra av tio på gym-
nasiet har föräldrarnas lov att 
dricka. Det kan man fundera 
lite kring samt att det enligt 

enkäten förekommer nar-
kotika både i gymnasiet 
och på högstadiet, säger 
Daniel William-Olsson.

Fler killar än tjejer 
tycker sig ha tillräckligt 
med fritid. Killarna är 
samtidigt mer nöjda med 
möjligheterna att utöva 
sina intressen.

– Killarna är mer 
aktiva och nyttjar Ales 
många idrottsanlägg-
ningar i större utsträck-
ning. De anser ändå att 
det borde finnas ett ännu 
större utbud av sport-
möjligheter i kommu-
nen. Tjejerna däremot 
anser att det finns för 
lite att göra. De saknar 
sociala mötesplatser som 
caféer och anser att till-
gängligheten av fritids-
gårdarna är för dålig, 
berättar Daniel Willi-
am-Olsson.

Svarsfrekvensen på 
enkäten som gick ut till 
ungdomar i årskurs 8 
samt andra året i gym-
nasiet var 70%, vilket 
ger ett bra underlag. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Kommunfull-
mäktiges ledamöter tog 
intresserat emot infor-
mationen om ungdoms-
enkäten, Lupp 2007.

Efteråt diskuterades 
resultatet i politiska 
tvärgrupper.

Grupparbetet ledde 
fram till en prioritering 
av vilka frågor som 
kändes mest angelägna 
att åtgärda.

Kommunfullmäktiges leda-
möter fick välja tre frågor som 
ska beaktas särskilt av kom-
munledningen de kommande 
åren. När nästa enkät genom-
förs finns det då goda möjlig-
heter att se om prioriteringen 
givit något resultat.

– Arbetet med den här 
typen av ungdomsenkät blir ett 
effektivt verktyg när den följs 
upp och vi får något att jämfö-
ra med. Första året får vi en ut-
gångsposition, nu får vi jobba 
med ett antal punkter och för-
hoppningsvis se positiva för-
ändringar. Det går inte att an-
gripa allt på en gång, förkla-
rade Sven Nielsen, ungdoms-

lots i Ale.
Utfallet av ledamöternas 

prioritering blev följande:
• Alkohol- och drogan-

vändningen ska minska bland 
unga

• Större tillgång till sociala 
mötesplatser som fritidsgårdar 
och caféer

• Elever och lärare ska möta 
varandra med respekt.

Med andra ord skiljer sig 
politikernas uppfattning mot 
ungdomarnas.

– Åtgärder mot krimi-
nalitet toppade ungdomar-
nas lista och det är säkert en 
viktig fråga även för politi-
kerna, men de ser kanske ett 
samband mellan drogmissbruk 
och kriminalitet. Löser du det 
ena får du det andra på köpet, 
säger Sven Nielsen.

Ledamöterna var impone-
rade av Lupp-gruppens arbete 
som har bestått av representan-
ter från skola, fritid, rådet för 
trygghet- och hälsa samt indi-
vid- och familjeomsorgen.

– Det är en gedigen un-
dersökning och ett fint arbete 
som är utfört. Det sägs i rap-
porten att de flesta ungdomar 

i Ale mår bra, men allt är ju re-
lativt. 53% av tjejerna säger att 
de känner sig stressade, 25% 
anser att mobbning är ett pro-
blem och så vidare. Det finns 
mycket att arbeta och utreda 
vidare med, sa Rose-Marie
Fihn (fp).

Boel Holgersson (c) po-
ängterade trygghetsfrågan 
och undrade om det fanns 
lokala skillnader mellan sko-
lorna i Ale, vilket Luppgrup-
pens Daniel William-Olsson
intygade.

Jarl Karlsson (s) menade
att trots stora insatser mot 
kriminalitet och mobbning i 
skolan så har det inte varit till-
räckligt.

– Arbetet med värdegrunds-
frågorna i skolan måste fort-
sätta prioriteras liksom vårt 
arbete mot kriminalitet. Nu 
har ungdomarna givit oss ett 
bra underlag och det ska vi ta 
till oss, avslutade Karlsson.

Nu ska kommunfullmäkti-
ges prioriterade ungdomsfrå-
gor behandlas och en hand-
lingsplan fastställas för hur ar-
betet ska gå vidare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Dunia Al-
hashimi, 18, och Gillis 
Nielsen, 16, är goda 
föredömen för ung-
domsinflytande i Ale 
kommun. 

Dunia är nyvald ord-
förande för den lokala 
styrelsen i Ale gymna-
sium och Gillis repre-
senterar Ale ungdoms-
råd.

– Som ung har man 
det bra i Ale. Det går 
att påverka om man 
vill, men det finns inget 
som är så bra att det 
inte kan bli bättre, 
säger de efter att ha 
fått ta del av resultatet 
av Lupp 2007.

Båda har en bra insyn i hur 
ungdomar lever och mår i 
Ale. Deras engagemang i ung-
domsdemokratin ger dem en 
tydlig bild både av vad som är 
bra och mindre bra.

– I skolan är inflytandet 
utvecklat. Elevernas röst är 
viktig. I Ale gymnasium är vi 
nästan bortskämda med vilken 
makt vi faktiskt har. Enda pro-
blemet är väl att alla inte tar del 
av möjligheterna att påverka, 
men det ska bli bättring på det 
nu, säger Dunai och ler.

Gillis som fortfarande går 
i grundskolan, Himlaskolan i 
Alafors, stämmer in.

– Vi känner att våra åsik-
ter är betydelsefulla. Genom 
elevrådet kan vi påverka och 
nu talas det om att vi ska få 
vara med i rekryteringen av 
nya lärare.

Men inget gott som inte kan 
bli ännu bättre.

– Jag tror att om vi får vara 
med i besluten om de större in-
vesteringarna skulle det kunna 
bli ännu bättre. Om eleverna 
exempelvis får vara med och 
välja möbler tror jag att van-
daliseringen av dem skulle 
minska. Får vi vara delakti-
ga i det som ska köpas in till 
skolan ökar också ansvaret, 
menar Gillis.

Utanför skolan finns det 
mötesplatser, men de är för få 
och alternativen begränsade.

– Det finns fritidsgårdar, 
men det är bara under de första 
tonåren som det är intressant. 
Vill man gå ut lite mer för sig 
själv, ta en fika och bara prata 
med några vänner, då blir det 
problem, säger Dunai.

Det mest alarmerande i 
rapporten är att många unga 
känner sig otrygga. Det gäller 
såväl i som utanför skolan och 
när de åker med kollektivtra-
fiken.

– Jag kan förstå att enkä-
ten ger den bilden. Det finns 

många ”vackra” små gäng som 
ägnar sig åt trakasserier. Det 
saknas vuxna utomhus. Fler 
fritidsledare borde vara ute på 
fältet. Det är bra om de som 
känner ungdomarna möter 
dem även på neutral mark, 
menar Dunai.

Droger är ett annat pro-
blem som ständigt hotar ung-
domar. I enkäten sticker inte 
Ale ut som en kommun med 
större problem än övriga.

– Det låter bra, men jag har 
en känsla av att det förekom-
mer mer droger än vad enkä-
ten säger. Alla har nog inte 
svarat ärligt på den frågan, 
säger Gillis.

Den omfattande enkätun-
dersökningen som nu är gjord 
bland Ales ungdomar ser båda 
positivt på, men de betonar 
samtidigt att resultatet måste 
tas på allvar.

– Det blir en bra handbok 
för hur vuxna genom beslut 
och handling kan ge ungdo-
mar en tydligare plats i sam-
hället.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Aleungdomar uppmanar:

Gillis Nielsen, 16, och Dunia Al-hashimi, 18, är engagerade 
ungdomar i Ale. De anser att man som ung i Ale har det bra, 
men att mycket också kan bli bättre.

Ungdomsenkät gav många svarånga svar
– Önskar åtgärder mot kriminalitet och fler mötesplatser

Minskat alkohol- och 
drogmissbruk viktigast 
för kommunfullmäktige

”Ta enkäten på allvar”


