
Invånare på Ales landsbygd har haft en 
tuff inledning på året. Vecka efter vecka 
har de kunnat följa debatten och rap-

porteringen kring besluten att centralisera 
skol- och förskoleverksamheten. Den här 
veckan är jag rädd för att vi häller lite extra 
bränsle på den redan stekheta debatten. 
Vi kan nämligen berätta att Ale kommun 
gjorde ett sällan skådat ekonomiskt resultat 
för 2006, +41,7 miljoner kronor.

Det fantastiska bokslutet till trots så talas 
det om besparingar och effektiviseringar 
inom Barn- och ungomsnämnden. Jag har 
fått en bra redogörelse av kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson (s) och kommun-
direktör Stig Fredriksson. Så bra att jag tror 
att jag förstår, men jag tror inte att jag hade 
förstått om jag hade varit småbarnsförälder 
boende i Hålanda. Perspektiven är ju olika, 
det går aldrig att komma ifrån. Så hur bra 
kommunledningen än förklarar situationen, 
så är det för mycket begärt att alla ska begri-
pa och "gilla läget". Dessutom är det psyko-
logiskt olyckligt att behöva presentera ett po-
sitivt bokslut samtidigt som den kommuna-
la servicen försvagas på en del håll. Det tror 
jag nog alla håller med om, men allt råder 
man inte över. 

Som grädde på moset planerar kommun-
ledningen nu att flytta ner delar av admi-
nistrationen till Alebyggens tidigare kontor 
på Ale Torg. Jag kan förstå argumenten och 
skälen till detta, men återigen så sker allt stra-
tegiskt sett vid fel tillfälle. Det är nog svårt att 
förstå fördelarna med ett medborgarkontor 
på Ale Torg, som ska leda till en bättre servi-
ce för Aleborna,  samtidigt som man avveck-

lar delar av den lilla kommunala service som 
funnits i Alvhem, Hålanda och Starrkärr.

Nu ser vi allt ur olika perspektiv beroen-
de på var i livet vi är och nu är jag inte små-
barnsförälder i Hålanda, vilket medför att jag 
kan förstå initiativet att öppna ett medbor-
garkontor på Ale Torg. Frågor runt den kom-
munala verksamheten och servicen kommer 
bli lättare att få besvarade. På Ale Torg blir 
kommunledningen mer lättillgänglig och av-
ståndet mellan beslutsfattarna och Alebor-
na minskar – åtminstone rent fysiskt. Nö-
dinge är en av kommunens två större orter 
och därför är det mer naturligt att placera ett 
medborgarkontor där än i Alafors.

Kommundirektörens utredning visar 
också att kommunens lokalkostnader inte 
ökar i och med flytten till Ale Torg. Andra 
lokaler sägs upp och behovet av ytterligare 
kontor är påtagligt, då bland annat miljö- och 
byggförvaltningen växer i samband med väg- 
och järnvägsutbyggnaden. Samtidigt växer 
kommunen, idag 26 800 invånare, och när 
den lilla kommunen blir stor i framtiden 
kommer dåtidens kommunhus i Alafors helt 
naturligt att vara frånåkt. Inom kort inleds 
ett nytt utredningsarbete för att se hur hela 
den kommunala administratio-
nen ska kunna samlas på en och 
samma plats. 

Fast det är fortfarande mycket 
begärt att Aleborna ska köpa 
alla dessa idéer samtidigt som 
skolan blöder, men när 
såren har läkt så....
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