
ÄLVÄNGEN. Starr-
kärrsskolan görs om 
för barnomsorg, Ala-
forsskolan flyttar sina 
elever till Himlaskolan, 
Alvhemsskolan anpas-
sas för ytterligare barn-
omsorg – eleverna 
körs till Skepplanda – 
och Hålanda förskola 
stängs.

Förändringarna i 
norra och centrala 
skolområdet klubbades 
av Barn- och ungdoms-
nämnden i onsdags.

Den politiska majori-
teten vann voteringen 
med väntade 5-4.

Utgången av Barn- och 
ungdomsnämndens samman-
träde blev ingen överrask-
ning. Oppositionen kom med 
ett motförslag, där de ville be-
hålla Hålanda förskola, Starr-
kärrsskolan samt en F3-klass 
i Alvhem. Finansieringen 
skulle ske med hjälp av årets 
överskott.

– Hur verksamheten ska fi-
nansieras på sikt har de inte 
svarat på än. Kostnaderna är 
ju kvar om vi inte gör något 
nu, menar nämndordföran-
den, Eje Engstrand (s).

Bakgrunden är att anta-
let barn i grundskolan mins-
kar kraftigt de kommande 
åren. Samtidigt ökar tryck-
et på förskolan. Förvaltning-
en står inför en komplicerad 
strukturförändring både när 
det gäller lokaler och per-
sonal. För att få ekonomin i 
balans krävs effektivare an-

vändning av resurserna. Med 
detta som utgångspunkt har 
förslagen om förändringarna 
i norra och centrala skolom-
rådet framkommit.

– När vi hade som störst 
kullar i Skepplanda började 
över 90 barn i förskoleklass 
i Skepplanda. Till hösten är 
det knappt 50. Om ett par 
år skulle vi i princip klara oss 
med en enda skola i Skepplan-
da. För att fylla upp och ut-
nyttja resurserna så effektivt 
som möjligt vill vi nu köra 
Alvhems skolbarn och Hålan-
das förskolebarn till Garnvin-
dan i Skepplanda, säger Engs-
trand och fortsätter:

– I det centrala skolområ-
det har vi dessutom fått kon-
kurrens av en friskola, vilket 
skapat nya villkor för kommu-
nen. Vi behöver inte längre 
alla lokaler och för att använ-
da våra resurser på bästa sätt 
så samlar vi barnen runt Him-
laskolan och får då till exem-
pel bara ett skolkök.

Utmaningen för förvalt-

ningen är att lösa strukturför-
ändringen på personalsidan.

– Den är inte alldeles enkel. 
Nu har vi många grundsko-
lelärare tillgängliga, fast det 
är inom förskolan vi behöver 
personal.

Hade ni fattat samma 
beslut om det varit valår i 
år?

– Svår fråga. Vi har diskute-
rat förändringar en längre tid, 
men det har inte varit möjligt 
att genomföra förrän nu. Det 
är först nu som det finns plats 
i Skepplanda och vi visste inte 
till för så länge sedan vilket 
utslag friskolan skulle få.

Förändringarna ger en 
total besparing på cirka 6 
miljoner kronor. Kommun-
fullmäktige har dessutom be-
viljat nämnden ytterligare 3 
miljoner kronor. Kvarstår att 
hitta sex miljoner på personal-
kontot.
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Årsmöte i Skepplanda sockens 
bygdegårdsförening
Några få personer kom till 
årsmötet i Skepplanda sock-
ens bygdegårdsförening, som 
ägde rum onsdagen den 7 fe-
bruari.

Föredragningslistan av-
handlades och årets styrelse 
utsågs. Ordförande: HansO-
lof Thorbjörnsson. Kassör: 

Leif Andersson. Övriga le-
damöter: Ove Börjesson, 
Göran Johansson och en 
kommunrepresentant.

Mötet avslutades och års-
mötets ordförande Bengt 
Englund tackade för visat 
förtroende.

Därefter diskuterades för-

eningens framtid och förslag 
på hur man ska få fler att enga-
gera sig i föreningen. Vad ska 
hända i framtiden med byg-
degårdsföreningen och andra 
föreningar, när det är så svårt 
att få fler personer att engage-
ra sig i styrelsearbete.

M.F

Kommunalråd Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) fick av Madeleine Thillman, Mats Gustavs-
son och Mikael Holmqvist – alla föräldrar i Hålanda – ta emot 1368 namnunderskrifter i hopp 
om att rädda förskolan.

ALAFORS. Kvällen före 
Barn- och ungdoms-
nämndens möte över-
lämnade representan-
ter för Hålandas intres-
seförening 1368 namn-
underskrifter i hopp om 
att få behålla ortens 
förskola.

Föräldrarna fick 
också möjlighet att föra 
fram sina synpunkter 
ytterligare en gång.

– Dialogen är viktig 
och det finns säkert 
en del att lära av den 
processen som nu har 
varit, sa kommunalråd 
Jarl Karlsson (s).

Kritiken från föräldrarna i Hå-
landa kretsar kring tre huvud-
punkter. För det första anser 
de att informationen till för-
äldrarna har varit mycket dålig, 
åtminstone inledningsvis. För 
det andra är de oroliga för att 
Ale kommun "glömmer bort" 
Hålanda nu och för det tredje 
anser de att nedläggningen av 
förskolan är beslutat på ekono-
miskt felaktiga grunder.

– Om vi förlorar vår för-
skola och besparingen bara 
blir 500 000 kronor, då har vi 
betalat ett väldigt högt pris, 
sa Hålandarepresentant Mats 
Gustavsson.

– När det gäller informa-
tionen så var det olyckligt 
att beslutet togs strax före jul 
och jag kan förstå er kritik 
på den punkten. Besparing-
en som nämnden gör genom 
att stänga förskolan kommer 
att hamna på strax under tre 
miljoner kronor. Det kan vara 
svårt att förstå när man inte ser 
helheten, men personalmäs-
sigt blir det ekonomiska för-
tjänster, svarade nämndordfö-
rande Eje Engstrand (s). 

Protester in i det sista

...men det hjälpte inte
Nämnden 
tog beslutet i 
onsdags

– 1368 namnunderskrifter från Hålanda
Eje Engstrand, (s) barn- och ungdomsnämndens ordförande.
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