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Den sociala ned-
rustningen i Ale 
kommun fortgår för 

fullt. Efter att ha läst Kon-
sekvensbeskrivningen som 
Barn- och ungdomsnämn-
den haft som underlag för 
pågående nedrustning, slås 
man av följande:
– En mer defensiv och svag 
handlingsplan får man leta 
efter.

Barn- och ungdomsnämn-
den har vaknat i elfte 
timmen och försöker rätta 
till sina tidigare misstag med 
det ena panikbeslutet efter 
det andra. Det görs detal-
jerade befolkningsprogno-
ser som gör att skolpolitiker 
lång tid i förväg kan förbe-
reda för strukturella föränd-

ringar när åldersstruktu-
ren förändras. Det vore inte 
för mycket begärt att Barn- 
och ungdomsnämnden tog 
en titt på dessa prognoser då 
och då.

Den situation vi nu står i 
hade Barn- och ungsdoms-
nämnden kunnat förutse, 
men uppenbarligen har man 
inte varit intresserad.
Ale ingår i Sveriges star-
kaste och snabbast växande 
region och vi är mitt inne i 
den bästa konjunktur vi kan 
minnas. I det läget föreslår 
Barn- och ungdomsnämn-
den en personalminskning 
med omkring 50 personer 
inom skola och barnomsorg, 
stänga hela enheter samt dra 
in på läromedel och kompe-

tensutveckling.
I Konsekvensbeskrivning-
en läser man vidare att Barn 
& Ungdomsnämnden ser 
en stor kvalitetsförsämring 
i skolor och barnomsorg 
framöver. Reaktion?
Gott folk, det står en låg-
konjunktur och väntar runt 
hörnet. Man ryser av tanken 
kring vilka förslag som 
kommer att läggas då. Vågar 
man överhuvudtaget ha barn 
i Ale framöver?
Kommer då Barn & Ung-
domsnämnden att före-
slå den Kinesiska model-
len; Max 1 barn per familj, i 
annat fall blir det böter! Fö-
refaller inte helt omöjligt.

Citat från Ale kommuns 
hemsida:

”Barn- och ungdomsnämn-
dens huvuduppdrag är att 
skapa förutsättningar för det 
livslånga lärandet samt att ge 
alla barn och ungdomar lika 
möjlighet att utvecklas efter 
sina individuella förutsätt-
ningar.”

Hur har man tänkt att någon 
skall kunna se ett ditt barns 
personliga utveckling i stora 
barngrupper och i stora för-
skolor, där dessutom perso-
nalstyrkan redan minskats?

Vi saknar dialog.
Hela nedrustningsprocessen 
har bestått av tysta, smygan-
de beslut i stället för att man 
vågar stå upp för de problem 
som finns.
Det går faktiskt att kommu-

nicera med Ales innevåna-
re och med en dialog kan 
Barn & Ungdomsnämn-
den klara av besparingskrav, 
utan att stöta sig med samt-
liga föräldrar i hela kom-
munen. En förutsättning är 
dock att man släpper på pre-
stigen och öppnar möjlig-
heten för nya varianter. Vi 
kräver omsorg och skola som 
ser till kommunens framtid, 
d.v.s barnen.

I Hålanda finns en liten 
förskola som håller kvali-
tet, funktion och ekonomi. 
Enligt en oenig nämnd skall 
den läggas ner och man hän-
visar till en i sammanhanget 
svag besparingsplan, vilken 
dessutom inte kan verifie-
ras av någon annan än ordfö-

randen i Barn & Ungdoms-
nämnden själv. 
Hålanda förskola skulle bli 
ett monument över Barn & 
Ungdomsnämndens fan-
tasilöshet och panikartade 
beslut, men se det kommer 
inte att hända.
Hålandas innevånare accep-
terar inte att orten dräneras 
på sociala funktioner bara 
för att våra kommunpolitiker 
sitter på prestige och oför-
måga att arbeta långsiktigt!
Troligen reagerar också 
övriga kommuninnevånare 
på den nedrustning som sker 
inom hela kommunen!

Hålanda 
Föräldra-/Intresseförening

Hålanda Föräldra-/intresseförening:

Vågar man ha barn i Ale?

Interpellation till Barn och ungdomsnämndens ordförande

Nu får det vara nog 
med gissningar och 
antaganden som 

inte bygger på fakta. Jag vet 
inte varifrån du får dina upp-
gifter eller vad du bygger 
dina uttalanden på. Vidare 
far du med direkta osanning-
ar när du är ute på offentli-
ga möten. Det jag närmast 
tänker på är att du påstår att 
jag ställt mig bakom en ned-
läggning av förskolan i Hå-
landa. Verkligheten var att 
jag informerade dig när du 
var på KSAU:s sammanträ-
de att detta blir det politisk 
strid om. För att få klarhet i 
alla andra påståenden som fi-
gurerar vill jag bl.a. ha svar 
på följande frågor
Enligt Eje Engsrtrand görs 

en besparing på ca 2,4 mil-
joner kronor på att lägga ner 
Hålanda förskola. 

1. Var har du fått det belop-
pet ifrån?

2. Var finns protokoll på 
vilka åtgärder som ska vidta-
gas för att få fortsätta verk-
samheten på Hålanda för-
skola?

3. I vilket protokoll finns be-
slutet av att lägga ner för-
skolan?

4. Var finns koncekvensan-
nalysen dvs. ditt underlag för 
beslut om nedläggning. 

5. Med tanke på att det idag 

står 29 barn i kö i Skepp-
landa, hur kan du då lova 
att Hålasndabarnen ska få 
komma dit efter en eventu-
ell nedläggning av Hålanda 
förskola.

6. Hur får du ihop en bespa-
ring när du samtidigt säger 
att all personal ska vara kvar?

7. Hur har du tänkt klara 
de ökade kostnader som det 
innebär att lägga ner för-
skolan?

8. Hur tänker du klara av de 
kvalitetskrav man kan ställa 
på barnomsorgen genom de 
förtätningar du vil göra.

9. Anser du att den verksam-

het som blir vid ett eventu-
ellt beslut i med din inrikt-
ning kan kallas för barnom-
sorg och inte barnförvaring.

10. Anser du att säkerheten 
kan garanteras för de försko-
lebarn (iklädda gul väst för 
att man ska känna igen dem) 
som har sin lekplats bland 
skolungdomar på en skol-
gård.

11. Anser du att det är en 
rimlig arbetssituation för 
den personal som har att 
hålla uppsyn över dessa 
barn?

Jan Skog
Kommunalråd (m)

Jan Skog, kommunalråd, riktar elva frågor till Barn- och ung-
domsnämndens ordförande angående förslaget att stänga 
förskolan i Hålanda.

Skog ställer Engstrand mot väggen

Jan Skog tar som vanligt 
ut svängarna och påstår 
att jag far med osanning, 

sanningen är den att Jan 
Skog kom för sent till mötet 
i Hålanda och inte hörde 
min inledning utan visar sin 
okunskap eller lyssnar till 
andrahandsuppgifter.
Jag sa i min inledning 
mycket tydligt att Kom-
munstyrelsen gett Barn- 
och ungdomsnämnden ett 
mycket tydligt uppdrag, att 
detta beslut var enhälligt, 
men att det i  vissa detal-
jer fanns invändningar  från 
någon eller några ledamöter.
Om det är någon som sväng-
er sig med påståenden så är 
Jan Skog.

1.
Jag har aldrig sagt eller på-
stått att nedläggning av Hå-
landa Förskola ger 2,4 mil-
joner, den summan gäller för 

hela beslutet, att lägga ner 
Alvhemskolan som skola, 
att öppna 4 avdelningar för-
skola i Alvhem samt lägga 
ner Hålanda förskola, detta 
ger en effekt på årsbasis på 
2,4 milj, ca 1 milj 2007. Det 
handlar om borttagna lärare 
i Alvhem, kringpersonal (kök 
mm) i Hålanda samt en av-
delning förskola till med be-
fintlig personal. Samt lokal-
kostnaden i Hålanda.
Detta har kontrollerats med 
förvaltningen

2.
Jan Skog var med när jag re-
dogjorde för detta i Hålanda, 
men skall kort redovisa för 
övriga ledamöters förståelse.
Vid ett möte om åtgär-
der i Hålanda så konstatera-
des att åtgärder kring ven-
tilation, kök, små ytor med 
mera skulle bli mycket kost-
bara, var dessutom inte möj-

liga i en lokal som utgörs av 
tre små lägenheter i en bo-
stadsrättsförening.
Detta har redovisats övergri-
pande på Nämnden.

3.
Barn- och ungdomsnämn-
dens protokoll från decem-
ber 2006.

4.
Se svaret på fråga tre, konse-
kvensbeskrivningen delades 
dessutom ut till intresserade 
Ks-ledamöter på Kommun-
styrelsen i januari 2007.

5.
Hösten 2007 börjar en års-
kull 6–åringar i förskole-
klass, detta redogjordes av 
områdeschefen på mötet i 
Hålanda.

6.
Dels genom att utnyttja lo-

kalerna bättre, se även fråga 
1. Övriga personal går in på 
vakanser och vikariat, hela 
omorganisationen löses utan
övertalighet.

7.
Lite oklart vad som menas, 
men gissar att det handlar 
om engångskostnaden för att 
återställa lägenheterna i Hå-
landa enligt kontraktet.
Det blir en kostnad för kom-
munen att återställa till bo-
städer. Återbetalningstiden 
på den blir ganska kort, se 
fråga 1.
Ingen beräkning gjord ef-
tersom detta ligger på annan 
nämnd.

8.
Genom att driva verksam-
het i bättre och större loka-
ler har jag svårt att se för-
sämrad kvalitet, när vi dess-
utom effektiviserar för att få 

råd med personal.

9.
Se fråga 8.

10.
Jan Skog var ju med när om-
rådeschefen redovisade detta 
i Hålanda, men frågan är re-
levant i diskussionen, det är 
inte så att förskolebarnen 
på Garnvindan driver fritt, 
de har normalt eget utrym-
me, mot slutet av dagen när 
det är få barn kvar på för-
skolan och fritidshemmet så 
får barnen leka tillsammans, 
vilket är uppskattat, enligt 
ledningen.

11.
Ja.

Eje Engstrand
ordförande i Barn- och ungdoms-

nämnden

Eje Engstrand svarar fråga för fråga
Svar på Jan Skogs interpellation

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider


