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ALE. Det räckte inte 
hela vägen.

Ale fick nöja sig 
med en andraplats i 
tävlingen Sveriges IT-
kommun.

– Det finns inte ett 
uns av besvikelse utan 
vi är glada över den 
uppmärksamhet vi fått, 
säger Ale kommuns IT-
chef Christina Larsson.

Till Årets IT-kommun utses 
den kommun som har lyckats 
bäst med att använda IT för att 
utveckla och förbättra kommu-
nens verksamheter och demo-
krati. Utmärkelsen delades ut 
under Kvalitetsmässan på Gö-
teborgsOperan i förra veckan. 
Det var sjätte gången som priset 
delades ut. Årets vinnare blev 
Upplands Väsby.

– Att bli utnämnd till en av 
de tre bästa i Sverige på att le-
verera bra IT-stöd för våra invå-
nare, medarbetare och förtro-
endevalda är både roligt och 
inspirerande, säger Christina 
Larsson.

Ale kommun medverkade 
på Kvalitetsmässan i Göteborg 
som varade i tre dagar. Med på 
mässan fanns elever från Nö-
dingeskolan och Älvängensko-
lan. En orsak till att Ale blev 
nominerade var just satsningen 
på egna laptoppar till eleverna 
i lågstadiet.

– Det som låg oss i fatet var 
nog att en annan västsvensk 

kommun, nämligen Falken-
berg, tog hem segern förra 
gången priset delades ut. Då 
var det också fokus på skolan. 
Årets vinnare, Upplands Väsby, 
hade lyckats mycket väl när det 
gäller kvalitativa och innovativa 
e-tjänster. Det är något som vi 
också måste jobba med att ut-
veckla under de närmaste två 
åren, säger Christina Larsson.

Du låter inte särskilt ned-
stämd?

– Nej, det är som i Melo-
difestivalen, det är alltid fel låt 
som vinner. Skämt å sido så har 

vi all anledning att vara stolta. 
Låt oss spänna bågen igen och 
komma tillbaka som vinnare 
om ett par år.

Bakom utmärkelsen Sve-
riges IT-kommun står Sveri-
ges Kommuner och Lands-
ting, Kvalitetsmässan samt E-
delegationen, Microsoft, VIN-
NOVA, Computer Sweden och 
IT&Telekomföretagen.

FOTNOT. Tidigare vinnare har 
varit Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 
2005, Umeå 2007 och Falkenberg 
2009.

JONAS ANDERSSON

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 27/11-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Högrev
Svenskt kött, benfri.

5990
/kg

/kg

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!

Fransyska
Svenskt kött, nötstek

6990

Älvängen  |  0303 74 80 40

Kaffe
Gevalia, 400-500g, 
Jfr. pris 62:50-50:00/kg. 

(Max 3 förp/kund)

25:-/st

Potatis
Säck 10 kg, Asterix.

2995
/st

Just nu!
Handla andra varor för minst 
300 kr så får du köpa:

tt/s/stst

r minst 

Köttet är 
butiksstyckat!

Ale nådde inte hela vägen fram
– Blev tvåa i Sveriges IT-kommun

Satsningen på egna laptoppar till eleverna i lågstadiet bidrog 
till att Ale kommun placerade sig på andra plats i tävlingen 
Sveriges IT-kommun.                   Arkivbild: Jonas Andersson

NÖDINGE. I torsdags 
flödade såväl fantasi 
som kreativitet i tv-
studion på Ale gymna-
sium. 

Eleverna redovisade 
sina idéer om hur älv-
stranden i Nödinge kan 
bli mer attraktiv.

Från kommunens håll 
var man mycket impo-
nerad av deras idérike-
dom.

Hur kan man göra området 
utmed Göta älv i Nödinge 
till en mer attraktiv plats för 
kommunens invånare och be-
sökare?

Utifrån den frågan arbeta-
de sistaårseleverna på teknik-
programmets designinrikt-
ning fram utförliga förslag 
på hur de själva skulle önska 
att området såg ut.

Uppdelade på två grupper 
redovisade de sina idéer med 
hjälp av imponerande hand-
skisser och digitala presenta-
tioner. 

På plats fanns, förut-

om lärare och klasskompi-
sar, även Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i utbild-
ningsnämnden och Göran 
Fransson, kommunekolog.

I sina förslag behövde elev-
erna inte ta hänsyn till varken 
finansiering eller mer djup-
gående förutsättningar, utan 
fantasin fick leka fritt.

Mötesplatser av olika 
slag var ett populärt inslag, 
liksom en strandpromenad 
längs vattnet. Området skulle 
vara en plats för aktiviteter 
som tennis och fotboll, men 
mysiga ställen att fika och 
”hänga” på var också priori-
terat, liksom grillplatser. 

Ett bullerplank med klät-
terväxter skulle stänga ute 
trafikbuller och tråkiga as-
faltsvägar. 

Bra respons
Dennis Ljunggren uttryck-
te sin beundran över ung-
domarnas förmåga att tänka 
realistiskt, fastän de inte var 
tvungna. 

– Jag är imponerad över 

kvaliteten. Jag har sett mycket 
mer utsvängningar av profes-
sionella personer. 

Även Göran Franssons 
respons var av det positiva 
slaget.

– De har många bra idéer 
som kan bli verklighet. Man 
måste också se till naturper-
spektivet, men idéerna kan 
mycket väl bli verklighet även 
på andra ställen.

Eleverna arbetade med 
projektet under vecka 43 då 
de även redovisade sina ar-
beten, men eftersom få per-
soner från kommunen när-
varade bestämde man sig för 
att ordna ytterligare en. Inte 
heller vid detta tillfälle kom så 
många som man hade önskat, 
men de verkade ändå nöjda. 

Projektet ordnas årligen 
och uppdraget brukar van-
ligtvis komma direkt från 
kommunen, men i år fick lä-
rarna själva hålla i planering-
en. 

ALE. Antalet arbetslösa 
ungdomar 16-24 år har 
ökat något sedan förra 
månaden, men i stort 
sett är siffran oföränd-
rad. 

Trenden ser liknande 
ut även i kranskommu-
nerna.

Ale kommun ligger under 
riksgenomsnittet när det 
gäller den generella arbets-
lösheten där man landar på 
4,7 % jämfört med rikets 6,2 
%. När det kommer till unga 
har Ale 10 % arbetslöshet, 

vilket är ungefär samma som 
genomsnittet. 

Jämfört med september 
månad är statistiken i stort 
sett oförändrad och så gäller 
även för Kungälv, Lerum, 
Alingsås, Lilla Edet och 
Göteborg. 

Den 27 oktober slutför-
des kursen YEA i entrepre-
nöriellt tänkande för tjugo 
arbetslösa Aleungdomar. 
Syftet var att stärka deras 
självförtroende och öppna 
upp för möjligheten att få ett 
arbete. 

JOHANNA ROOS

Idéer för en roligare älvstrand

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Arbetslösheten oförändrad i Ale
FAKTA

Arbetslösa (16-64 år) i oktober 
2011 i % (september månad inom 
parantes)

Kungälv: 2,9 (2,8) 
Lerum: 2,7 (2,7)
Ale: 4,7 (4,7)
Lilla Edet: 5,7 (5,6)
Alingsås: 5,3 (5,2)
Göteborg: 6,6 (6,6)
Hela riket: 6,2 (6,1)

Hur kan man göra 
området utmed 
Göta älv i Nödinge 
till en mer attrak-
tiv plats?

Utifrån den frågan 
arbetade sista-
årseleverna på 
teknikprogram-
mets designinrikt-
ning fram utförliga 
förslag.


