
Många samarbetar för ungdomar och barn i Ale 
kommun, något som kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson är mycket nöjd med. Efter-
som familjer, kommunen, föreningar och företag 
satsar tillsammans i Ale skapas möjligheter utöver 
det vanliga. 

– Vi satsar extra pengar på pedagogiskt ut-
vecklingsarbete och nya mötesplatser med många 
olika aktiviteter skapar stora möjligheter, säger 
Jarl.

Han ser SSPF-samarbetet som en viktig del. 
Där samagerar kommunens olika instanser med 
polisen för att förebygga problem. SSPF ger 
kommunen större chanser att stötta den som be-
höver lite extra hjälp för det goda livet. Eftersom 
allt sker i dialog med ungdomarna uppstår många 
utvecklingsmöjligheter.

– Vårt samarbete med polisen ger självklart 
utökade resurser att särskilt stödja dem som fått 
bekymmer med rättvisan, säger kommunstyrelse-
ordföranden.

Ett annat prioriterat område för att skapa ett bra 
uppväxtklimat i Ale är det drogförebyggande 
arbetet.
 – Vakna-projektet har i år firat femårsjubileum 
och visar fortfarande att det är viktigt att fortsätta 
att minska droganvändingen på alla plan i kom-
munen.

Mest spännande i höst är fortsättningen på Mö-
tesplats ungdom, tycker Jarl. Träffpunkten är ett 
direkt resultat av ungdomsenkäten Luppen och 
försöksstarten under våren blev en succé. Det 
är en självklarhet att kommunledningen stödjer 
Mötesplats ungdom, liksom att arbetet fortsätter 
under hela 2010. 

– Och det går att utveckla mycket mer. Jag kan 
inte nog poängterna vikten av den variation och 
de möjligheter som Mötesplats ungdom erbjuder, 
säger Jarl. Han är glad över att öppettiderna i 
höst utökas till två dagar i veckan som ett resultat 
av en träff  som kommunledningen hade med 
ungdomar strax före sommaren.

– Det här är ett tydligt exempel på hur viktigt 
det är att vi faktiskt lyssnar på våra ungdomar.

Jarl Karlsson
kommunstyrelsens ordförande

I BÖRJAN AV AUGUSTI var 130 unga på bandyläger 
i Ale arena. Lägret arrangerades av Ale-Surte ban-
dyförening i samarbete med bland annat Vakna – 
tillsammans mot droger.

– De åker skridskor 3–4 timmar per dag. Resten 
av tiden är det teoripass och fysträning, berättar 
Agneta Lindfors. Hon är en av drygt 40 ideellt arbe-
tande vuxna som har hand om lägret.

(1 000 kr) 2008 2009 2010

Medel för att stötta förskoleverksamheten 1 000

Projektoordinering av BUVO 240 580 280

Gemensamma resurser i grundskolan 150 220 220

Utbyte Ale Gymnasium/Ålborgs handelsskola 70 70

Mötesplats ungdom 470 470

Laborativt stöd 65 35

Fältstudier 56

Interaktiva/kompenserande läromedel 223

SSPF-verksamhet 600

One-to-Oneprojektet 1 250 1 250

1 390 3 534 2 325

Totalt beviljat 7 249 tkr

10 miljoner kronor extra går till 
skolan under 2008, 2009 och 2010.  
Pengarna går till att stimulera nya 
initiativ i pedagogisk utveckling och 
nya satsningar för att stödja barn 
och ungdomar med särskilda behov. 

Hittills har pengarna använts en-
ligt tabellen här intill. Det finns drygt 
2,5 miljoner kronor kvar att söka.

– Det är viktigt att stimulera 
personalen i våra verksamheter 
för att kunna utveckla arbetet med 
barn och ungdomar, säger kom-
munstyrelsens ordförande Jarl 
Karlsson.
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Annons från Ale kommun.

Jalle om
unga 
i Ale

Kommunen satsar 10 extra miljoner på skolan

KROKHOLMSLÄGRET för Ales ungdomar är ett återkommande, mycket populärt sommarläger.

Ales barn och unga
är framtiden


