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Låt den nya nämnden diskutera Hålanda förskola
Bengt Englund undrar 

i en insändare om Hå-
landa förskola om hur 

oppositionen ställt sig till 
förslaget om att lägga ner 
Hålanda förskola. Under-
tecknad gjorde följande pro-
tokollanteckning:

Under budgetramar för 
2007 diskuterades olika kon-
sekvenser och förslag som 
den tilldelade budgeten 
innebar. En konsekvenslista 
hade tagits fram av förvalt-
ningen med olika förslag till 
besparningar. I listan fanns 
olika förslag som indrag-
na tjänster och minskade lo-
kaler. Det redovisades ingen 
ekonomisk kalkyl för vad de 
olika förslagen skulle inne-
bära ekonomiskt eller hur 
många av dessa förslag som 
skulle bli nödvändiga att ge-
nomföra för att få en budget 
i balans. Partierna i Allians 
för Ale markerade att för-
slaget om att ta bort försäk-
ringar för barn på fritid samt 

förslaget om att göra om 
Alvhemsskolan till ren för-
skola med 4 avdelningar var 
oacceptabla.
Övriga förslag i konsekvens-
listan såg vi som möjliga att 
diskutera under 2007 för att 
få en budget i balans. 
Däremot anser jag att skriv-
ningen om att Hålanda för-
skola skall stängas är ett av 
alla förslag i konsekvenslis-
tan. En eventuell stängning 
av Hålanda förskola är ett 
beslut som skall fattas av den 
nya nämnden som tillträ-
der den 1/1 2007 och inget 
förslag som beslutades på 
nämnden den 13/12.

Bakgrunden till proto-
kollsanteckningen är föl-
jande.
På barn och ungdomsnämn-
dens sammanträde den 13 
december 2006 diskutera-
des budget och nämndplan 
för 2007. Situationen var att 
förvaltningen redovisade ett 
underskott på 13,9 miljo-

ner mot tilldelad budget för 
nämnden. Nämnden konsta-
terade då att den tilldelade 
budgetramen för 2007 skulle 
innebära oacceptabla åter-
verkningar i verksamheten. 
Nämnden beslöt enhälligt 
att fastställa budgetramen 
till drygt 436 miljoner. Detta 
var ca 8 miljoner mer än till-
delad budget.

Till sammanträdets hand-
lingar fanns också en konse-
kvenslista bifogad.
Bland förslagen i listan fanns 
förslagen om att grundskole-
verksamheten i Alvhem läggs 
ner och skolan göras om till 
en förskola med 4 avdelning-
ar, samt att Hålanda förskola 
skulle stängas.

Under sammanträdet så dis-
kuterades Alvhems skola in-
gående och oppositionen 
lade ett motförslag att Alv-
hemskolan skulle behålla 
grundskoleverksamheten till 
och med årskurs 3.

Grunden till vår inställning 
var att förvaltningen redovi-
sade att det finns barn som 
står i kö till barnomsorg i 
Alvhem samt att i årskurs 4-
6 så åker eleverna ändå till 
Skepplanda vissa dagar för 
att ha lektioner. Vi anser då 
att en utökning av förskole-
verksamheten i Alvhem på 
bekostnad av att årskurs 4-
6 flyttar över till Skepplanda 
var ett rimligt förslag.

Angående förslaget att 
stänga Hålanda försko-
la diskuterades inte detta på 
nämnden. Förvaltningsche-
fen redogjorde för att det 
finns problem med venti-
lationen i lokalerna och att 
det uppskattningsvis skulle 
kosta mellan 8-10 miljo-
ner att åtgärda samt att det 
är problem att få vikarier till 
Håland. Någon mer infor-
mation i ärendet gavs inte. 
Om ett beslut skall fattas 
om att stänga en förskola 
så måste det ju göras en or-

dentlig konsekvensanalys ur 
ett barnperspektiv, föräldra-
perspektiv, landsbyggdsper-
spektiv samt ett ekonomiskt 
perspektiv. Inget sådant re-
dovisades på nämnden

Däremot ansåg vi oppo-
sitionspartier att med den 
information vi fick om kost-
naderna för ombyggnad av 
förskolan så kunde vi inte 
säga att förslaget skulle stry-
kas ur listan på tänkbara be-
sparningar. När underteck-
nad skulle skriva under pro-
tokollet så ser jag att man 
under punkt 5 i beslut skrivit 
att Hålanda förskola läggs 
ner hösten 2007. Jag kontak-
tade då ordförande Eje Eng-
strand i frågan som menade 
att beslutet om att Hålanda 
förskola ingick som en kon-
sekvens i beslutet om Alv-
hemsskolan.( ett beslut som 
vi reserverade oss mot) Vi 
enades om att jag fick göra 
den protokollsanteckning 
som nämnts ovan.

Sammanfattning
•  Partierna i allians för Ale 

sa inte att förslaget om att 
stänga Hålanda försko-
la skulle strykas ur konse-
kvenslistan då de ekono-
miska konsekvenser av en 
ombyggnad som redovisa-
des var betydande.

•  Frågan om att stänga Hå-
landa förskola diskutera-
des inte som en separat 
punkt och något separat 
beslut om att stänga Hå-
landa förskola fattades inte 
av nämnden.

•  Vi anser att frågan om Hå-
landa förskola skall disku-
teras av den nya nämnden 
som tillträder 1/1 2007 
efter att en ordentlig ge-
nomlysning av frågans alla 
konsekvenser har gjorts.

Sune Rydén
1:e vice ordf. I barn och ungdoms-

nämnden 2003-2006
kd

DET ÄR INTE 
BARA DU 
SOM MÅR 
BRA AV ETT 
RENT SAMARBETE

Gör du allt du kan för att minska din miljöpåverkan? 
Om inte så har vi ett bra tips – se till att ditt företag byter
till en miljöcertifierad avfallspartner. Det leder snabbt till
positiva effekter, som god nattsömn för dig och en tro-
värdig miljöprofil för din arbetsplats. För naturen och 
dess invånare är det förstås oändligt mycket viktigare.

Att vara hundäga-
re i Ale kommun är 
något helt fantastiskt, 

mycket fin natur att vandra i 
med hunden.
Att vara hundägare till en 
skotträdd hund är inte lika 
fantastiskt när det är nyår 
och 2006 har det varit helt 
otroligt mycket smällande 
och det pågår fortfarande. I 
Bohus där jag bor startade 
det redan någon dag innan 
jul och har sedan pågått 
fram till dags datum och det 

verkar som det fortfarande 
inte är slut. 

Att ha en hund som inte 
vågar gå ut och som sitter 
och trycker längst in i du-
schen är inte roligt. Har man 
inte ett djur som är rädd för 
raketer och smällare har man 
säkert svårt att förstå frustra-
tionen av att inte kunna göra 

något. Att ha hunden drogad 
i en månad fungerar ju inte 
heller som alla säkert förstår.
Jag har bett dem jag ser 
att sluta, en del respekte-
rar mina argument om rädd 
hund men av många får jag 
bara tykna svar av. Ingen 
empati överhuvudtaget.
Eftersom det mest är ungdo-
mar under arton som skjuter 

och smäller kan man ju ställa 
sig frågan vem som köpt alla 
dessa raketer och smällare, 
som räcker flera veckor efter 
nyår. Kanske det är dags 
för alla föräldrar som borde 
känna sig utpekade att ta sitt 
ansvar och se till att det får 
ett stopp, både för alla rädda 
djurs skull och för all för-
störelse som sker. Det skjuts 

ju inte bara raketer upp i 
luften, utan smällare och ra-
keter slängs även in i skolor 
och detta gör att lokaler för-
störs. För att inte tala om allt 
skräp som lämnas kvar till 
någon annan att ta upp. 

Nu är påsken i antågan-
de och redan nu är jag liv-
rädd för hur det kommer att 

bli. Att ha hunden drogad är 
inget man ser fram emot och 
framförallt inte när smällan-
det aldrig tar slut. 

Jag vill därför be alla: 
Tänk er för innan ni köper 
raketer och smällare till era 
barn, det finns många djur 
som mår dåligt, och många 
människor med för den 
delen, som är skräckslagna 
inför det som komma skall. 

Marie och Ludde i Bohus

Tillåt bara raketer och smällare på nyårsafton


