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Datum och tid

2013-10-08, 19:00-21:10

Plats

Medborgarhuset, Alafors

Presidium

Erik Karlsson, ordförande
Thor Eliasson, 1:e vice ordförande
Åke Niklasson, 2:e vice ordförande]

Sekreterare

Gun-Britt Bjerstaf

Inbjudna

Mikael Berglund, kommunstyrelsens
ordförande, ersätter Elena Fridfelt, ordförande i
utbildningsnämnden
Thomas Hermansson, fritidsledare Ale fritid
Charlott Klug, brotts- och säkerhetshandläggare
Anni Niklasson, samverkansansvarig SSPF

Antal övriga mötesdeltagare

17 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors
Mötets öppnande
Ordförande Erik Karlsson hälsade alla välkomna och berättade att Elena Fridfelt, ordförande i
utbildningsnämnden, anmält förhinder och ersätts av Mikael Berglund, kommunstyrelsens
ordförande.

Dagordningen
Dagordningen godkändes.

Föregående mötesanteckningar
Ordföranden läste upp protokollet från mötet den 23 april 2013.
Protokollet från föregående möte finns utlagt på kommunens hemsida www.ale.se.
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Nya ärenden vid dagens möte – Tema skola
Barn och fritid – Vad kan barn och ungdomar göra på fritiden i Alafors? Vad kan
du göra för barnen?
Thomas Hermansson, fritidsassistent i Ale, berättade om Ale fritids verksamhet och om
nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) där de ingår.
Fritidsgårdsverksamheten riktar sig till ungdomar 13 – 19 år. De verkar för att öka
ungdomars delaktighet och inflytande i verksamheten och följer noga upp sitt arbete för
att rätt stötta ungdomarna i deras utveckling. Projektet ”Tvärballa bankomater” där elever kan
söka medel för att genomföra idéer är exempel på hur de stimulerar ungdomars egen
kreativitet.
Representanter för föreningslivet i Alafors påpekade att de möter många ungdomar men de
kan ha behov av t.ex. ledare och stöttning på olika sätt för att kunna organisera ungdomarna.
Kan kommunen hjälpa till med detta? Thomas tar med sig frågan till Klas Arvidsson på Ale
fritid.
Fråga: Varför finns ingen fritidsgård i Alafors? Svar: Ale fritid har prioriterat att ha färre
fritidsgårdar för att kunna ha mer öppet på dessa. Beslutet om antalet fritidsgårdar och deras
öppettider har fattats i samråd med ungdomsrådet. Idag finns fritidsgårdar i Bohus, Nödinge
och Älvängen.
Skola - Mikael Berglund
Mikael Berglund informerade om vad man gör i skolan för att förbättra resultaten inom
förskola och grundskola. Förskolan arbetar mycket med bl.a. språkutveckling och använder
också lärplattor. Grundskolan satsar bl.a. på språk och matematik. Eleverna använder datorer i
skolarbetet. Trygghet och studiero betonas och man följer noga upp resultaten. Det är också
viktigt att eleverna lär sig hitta mål och framtidstro.
Fråga/påstående: Betygsstatistiken på Himlaskolan har, enligt en mötesdeltagare, inte
förbättrats på tre år utan att något gjorts åt saken.
Svar: Tillförordnade sektorschefen Thorbjörn Jordansson har i uppdrag att analysera varför
skolresultaten ligger lågt och att föreslå/påbörja åtgärder för att åtgärda ev. problem.
När det gäller frågan om elevernas resultat hänvisas till årets betygsstatistik på Skolverkets
hemsida. Resultaten för åk 9 har förbättrats under vårterminen.
Skolornas betygsstatistik kan ses på Skolverkets hemsida.
Fråga/påstående: En mötesdeltagare påtalar att eleverna på Himlaskolan fått datorer men de
använder dem inte i undervisningen.
Svar: Vad gäller datorer håller kommunen nu på att undersöka hur och i vilken utsträckning
dessa används av lärare och elever. En bred fortsatt satsning i hela kommunen med utbildning
av pedagoger inom området kommer att ske.
Ny fråga: Satsar skolan lika mycket på högstadiet som på låg- och mellanstadiet vad gäller
datakunskap?
Brott och säkerhet Charlott Klug, brott- och säkerhetshandläggare, informerade om
brott och brottsförebyggande arbete i Alafors. Hon får kontinuerligt brottsstatistik över Ale
och kan konstatera att Alafors kommer på andra plats som tryggaste orten i Ale.
”Grannsamverkan” spelar stor roll som förebyggande åtgärd för att förhindra inbrott. Det är
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viktigt att vi polisanmäler, tel. 114 14, om vi ser något misstänkt. Bra är också att nattvandra
även om det inte finns organiserat i Alafors just nu.
SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)
Anni Niklasson, samverkansansvarig för SSPF berättade om arbetet med att förebygga att
ungdomar hamnar i risksituationer såsom skolk, vandalisering och ungdomskriminalitet.
Genom att samla alla krafter kan man gemensamt göra ett bättre arbete för barn och unga.
Man har t.ex. fyra trygghetsvärdar som arbetar på pendelstationerna. En god skola skyddar
också våra unga.
På grund av tidsbrist kunde Anni inte informera om resten av arbetet och hon erbjöd sig
därför att återkomma på ett möte längre fram.

Genomgång av tidigare frågor och nya frågor
Tidigare frågor
Fråga/Ärende: Trafiksituationen på Ledetvägen. Mötande bussar.
Svar: Från och med den 9 december kommer en större förändring att äga rum och endast
enstaka bussar kommer att mötas och på längre sikt kan förändringar ske i samband med att
kommunen övertar ansvaret för vägen.
Fråga/Ärende: Trafiksituationen på Ledetvägen. Målningen av övergångsställena är utsliten.
Svar: Ommålning är gjord.
Fråga/Ärende: Varför finns ingen fritidsgård på Himlaskolan?
Svar: Frågan besvarad ovan.
Fråga/Ärende: Betygsstatistiken på Himlaskolan.
Svar: Frågan besvarad ovan.
Nya frågor:
Klottertaggar i samhället, hur hanterar vi detta?
Svar: Ring Charlott Klug och tipsa så kan hon fotografera och polisanmäla alternativt ring
polisen själv tel 114 14.
Hur kan samarbetet öka mellan kommunen och föreningslivet i arbetet med ungdomar?
Satsar skolan lika mycket på högstadiet som på låg- och mellanstadiet vad gäller datakunskap?
Ordföranden uppmanade alla som så önskade att skriva sin mailadress på en lista så att de kan
underrättas när svar på frågor ställda på dagens möte har inkommit.

Erik Karlsson
Ordförande

Gun-Britt Bjerstaf
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alafors
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

2013-04-23
.

Trafiksituationen
på Ledetvägen.
Mötande bussar.

Fr.o.m. 9 december kommer endast
enstaka bussar att mötas och på
längre sikt kan förändringar ske i
samband med att kommunen
övertar ansvaret för vägen.

2013-04-23

Trafiksituationen på Ledetvägen,
målningen av övergångsställena är
utsliten.

Ommålningen är utförd.

2013-04-23

Varför finns ingen fritidsgård på
Himlaskolan?

Thomas
Hermansson, Ale
fritid

Ale fritid har prioriterat att ha färre
antal fritidsgårdar för att kunna ha
mer öppet på dessa. Beslutet har
fattats i samråd med ungdomsrådet.

2013-04-23

Betygsstatistiken på Himlaskolan
har, enligt en mötesdeltagare, inte
förbättrats på tre år, utan att
något gjorts åt saken.

Mikael Berglund,
kommunstyrelsens
ordförande

T.f. sektorschefen Thorbjörn
Jordansson kommer att analysera
och föreslå/påbörja åtgärder för att
förbättra resultaten i skolan.
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Klottertaggar i samhället. Hur
Charlott Klug,
Ring Charlott Klug och tipsa så kan
hanterar vi detta?
brotts- och
hon fotografera och polisanmäla
säkerhetshandläggare eller gör detta själv (tel. 114 14)

2013-10-08

Hur kan samarbetet öka mellan
kommunen och föreningslivet i
arbetet med ungdomar?

2013-10-08

Satsar skolan lika mycket på
högstadiet som på låg- och
mellanstadiet vad gäller
datakunskap?
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