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Fokus på unga i Ale

– Rapport ger förslag på förbättringar
ALE. Obligatoriska
kuratorbesök, en ungdomswebbplats och
samarbetsdagar mellan
skolor.
Det är förslag som
arbetats fram av åtta
Aleungdomar och beskrivs i rapporten Fokus
unga i Ale.
Nu är det upp till politikerna att göra idéer
till verklighet.
Under en vecka i augusti fick
åtta Aleungdomar i uppdrag
att utveckla kommunen utifrån ett ungdomsperspektiv. Till underlag hade de
resultaten från kommunens
enkätundersökning
Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) och resultatet av det senaste Påverkanstorgest.
Initiativet kom från kommunalråden och tanken var
att ungdomarna skulle ta
fram de frågor som stack ut
mest i LUPP-underökningen och fördjupa sig i dessa.
För att få en tydligare bild
kompletterade ungdomarna
med ytterligare en enkät.
Svaren tillsammans med
ungdomarnas egna erfarenheter har sedan legat till
grund för de beslutsförslag
som beskrivs i den 36 sidor

långa rapporten Fokus unga
i Ale.
Fritidsledare
Andreas
Holmgren och ungdomslots
Sven Nielsen har lett projektet. För dem har det varit
av stor betydelse att få fram
så många ungdomars åsikter
som möljigt.
– Det är otroligt viktigt
att politikerna nu tar ungdomarnas rapport på allvar,
säger Andreas Holmgren.
Om någon vet hur det är
att vara ung i Ale, så är det
ungdomarna själva. Genom
rapporten
framkommer
bland annat att många känner otrygghet både i skolan
och på fritiden, att den psykiska ohälsan växer sig större
och att det är svårt att hitta
information om vilka aktiviteter som finns i kommunen.
Som en åtgärd till förebyggandet av den psykiska
ohälsan föreslås att man i
samband med den årliga hälsokontrollen ska införa ett
obligatoriskt kuratorbesök.
– Detta är ett förslag som
är lätt att genomföra eftersom det redan finns skolkuratorer i kommunen. Vi anser att den psykiska hälsan är
minst lika viktig som den fysiska, säger Elin Johansson,
en av projektets deltagare.
För att enkelt kunna hitta de event och aktiviteter

som berör unga i kommunen föreslås en ungdomswebbplast, alternativt att man gör om Ale
kommuns hemsida.
– Idag är hemsidan
svårnavigerad.
Den
skulle dessutom behöva
en bättre och enklare
layout, säger Gustav
Häger, en av projektets
deltagare.
Införandet av samarbetsdagar
mellan
klasser på olika skolor,
föreslås som en del i
att minska otryggheten
som många ungdomar
känner i skolan.
– För att minska otryggheten på fritiden föreslår vi
att man ska sätta upp bättre
belysning, att det ska införas
fler mötesplatser för unga
och att fler vuxna ska röra sig
ute i kommunen, säger Gustav Häger.
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) är
positiv till arbetet som ungdomarna har gjort, men
medger att hon inte granskat
rapporten ingående.
– Vi har inte kommit så
långt med detta ännu, eftersom vi haft fullt upp med val
och en omfördelning av styret inom kommunen. Det är
dock jätteviktigt att ungdomarnas idéer lyfts fram.

Kommunalråd
Mikael
Berglund (M) hoppas att
den nya politiska ledningen
kommer ta till sig beslutsförslagen.
– Ungdomarna har gjort
ett helt enastående arbete. De har kommit fram till
enkla och konkreta förslag
på vilka åtgärder kommunen
bör vidta.
Förslagen är enligt Mikael Berglund inte speciellt
svåra att genomföra.
– Jag ser inte att det här
skulle behöva ta så lång tid.
Ärendet bör tas upp innan
jul och sedan menar jag att
de enklaste förslagen skulle
kunna träda i kraft redan under våren.
MATILDA SÄDÅS

