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Det är fortfarande så 
att vår skola – Alv-
hemsskolan är be-

slutad att läggas ned till 
hösten. Dörrarna till skol-
lokalerna låses och endast 
förskolan finns kvar. Men 
hur länge? I Hålanda dis-
kuterar föräldrarna ett ko-
operativ. Om det blir verk-
lighet kommer det inte att 
behövas fyra avdelningar 
i Alvhem som var bestämt 
utan stora delar av loka-
lytan kommer att stå tom. 
Hur länge kommer då den 
verksamheten vara ekono-
miskt försvarbar?

Ett stort problem för 
kommunen är också att 
minst 16 utav 25 berör-
da familjer överväger att 
flytta sina barn till Ting-
bergsskolan i Lödöse. Dvs 
barnen från 6-årsverksam-
heten t om tredje klass. 
Det kommer att kosta 
kommunen plus/minus 64 
000 kr per barn och läsår. 
Detta är inte ett hot eller 
en hämndaktion mot barn- 
och ungdomsnämnden 
utan vi ser till våra barns 
bästa och detta är en rea-
litet. Vi kan se en rad för-
delar med att välja Lödöse 
framför Skepplanda, till 

största delen är det natur-
ligtvis närheten. Lödöse 
är ett bättre alternativ ur 
miljö- och säkerhetssyn-
vinkel än vad Skepplan-
da är. Transportsträck-
an blir kortare och säkra-
re. Fördelarna överväger. 
Det enda som skulle kunna 
anses vara en nackdel är 
att, som Eje Engstrand sa 
i en insändare, skolskjutsen 
inte skulle betalas av kom-
munen om vi flyttar våra 
barn till Lödöse. Men det 
är en struntsumma i sam-
manhanget och om vi har 
våra barn på fritids skulle vi 
ändå behöva åka och lämna 
och hämta dem i Skepplan-
da och det blir dyrare för 
oss tack vare att det ligger 
längre bort.

På måndag, den 2 april, 
hålls ett föräldramöte på 
Tingbergsskolan då infor-
mation ges om deras verk-
samhet och kvalitet. För-
äldrar till barn i förskole-
klass-år 6 är välkomna på 
mötet som hålls i Ting-
bergsskolans matsal den 
kl.18.30. Man bjuder på 
fika.

Engagerade föräldrar 
i Alvhem

Eje skriver i sitt svar 
förra veckan att ingen 
skola läggs ner!!  

Undrar vad föräldrarna till 
barnen i Hålanda försko-
la, Alvhemsskolan, Starr-
kärrskolan och Alaforsskolan 
tänker om den inställningen. 
Visst skall Alvhem och Starr-
kärrskolan finnas kvar men 
inte som skolor som idag 
utan som förskola. Hålandas 
förskola skall väl fortfaran-
de läggas ner? Alaforsskolans 
användande utreds säger du 
men till vad?

Återigen så skriver du 
om det tydliga uppdrag 
som du säger dig ha föresla-
git på nämnden i december 
om att komma med ett för-
slag till organisation av cen-
trala skolområdet som jag 
då inte skall ha fattat. Men 
Eje i protokollet så står 
inget om detta uppdrag utan 

där står enbart om uppdra-
get till förvaltningen om att 
föra en diskussion med Ala-
fors fria skola om de ville ta 
över någon skollokal i cen-
tral området. 

Här finns ett stort pro-
blem att beslut och besluts-
underlag inte är tydliga som 
de borde vara.

Visst minskar elevantalet 
det är ju orsaken till de stora 
omställningsproblem som 
skolan har och då särskilt 
det centrala skolområdet. 
Men elevantalet minskar ju 
inte i Starrkärr och det är ju 
det budskapet som föräldrar 
på ortsutvecklingsmötena i 
Starrkärr har fått att minskar 
inte elevantalet drastiskt i 
Starrkärr så är det ingen risk 
för skolan. Du har också sagt 
att föräldrarna i området 
har en möjlighet att påver-
ka situationen beroende på 

om man väljer friskolan eller 
starrkärrsskolan. Två citat 
ur protokoll från ortsutveck-
lingsmöten i Starrkärr: våren 
2006 citat. Vi värnar starkt 
om Starrkärrskolan, hösten 
2006 citat: Eje hävdar att det 
är och skall vara en bärkraft i 
Starrkärrskolan.

För att bygga om Himla-
skolans lokaler och skolgård 
för att de skall anpassas till 
F-9 så kommer det att kosta 
2 – 2,5  miljoner kronor!! 
Mycket stora investeringar 
till något som föräldrarna till 
barnen i Starrkärr och Ala-
fors inte önskar sig.  

Du skriver Eje att Alafors-
skolans användande utreds. 
Mitt förslag är att du då 
kompletterar 
med ett uppdrag att också 
utreda om att samla eleverna 
från Starrkärr och Alafors
i en gemensam F-4 i Alafors-

skolan eller Starrkärrsko-
lan. Det är ju ingen optimal 
lösning men jag är överty-
gad om att föräldrarna både i 
Starrkärr och Alafors tycker 
detta vore en mycket bättre 
lösning än Himlaskolan. Vi 
slipper en dyr ombyggnad av 
Himlaskolan och Alaforssko-
lan skall ju ändå finnas kvar 
på något sätt så där finns ju 
ingen stor besparning att 
göra. Många föräldrar i skol-
området som idag funderar 
starkt på att välja friskolan 
framför kommunala skolan 
kommer säkert att välkomna 
ett sådant förslag.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Slutreplik om skolorna 
till ordförande Engstrand

Alvhemsskolan, Garnvinde-
skolan eller Tingbergsskolan?

Svar till Jarl Karlssons uttalande i Alekuriren nr 8:

Nedskärningar på Madenskolan?!

Detta är en interpellation till 
vård och omsorgsnämndens 
ordförande om behovet av kva-
litetssatsningar inom äldre-
omsorgen.

Regeringen satsar 1350 
miljoner kronor under 2007 
för att stimulera till utveck-
ling av kvaliteten i vården 
och omsorgen av äldre. Prio-
riterade områden är läkartill-
gång såväl i särskilt boende 
som i ordinärt boende, läke-
medelsgenomgångar, före-
byggande arbete, demens-
vård, rehabilitering, kost och 
näringstillförsel samt det so-
ciala innehållet i äldreomsor-
gen.

Kvaliteten i vården och 
omsorgen om äldre behö-
ver höjas i kommunen. Av 
resurstillskottet ska 70 % gå 
till kommunerna och 30 % 
till landstingen. Regerings-

beslutet är mycket tydligt 
över vilka områden som kan 
behöva förbättringar. Det är 
dock upp till kommunerna 
och landstingen att avgöra 
var pengarna gör mest nytta.

Med anledning av regering-
ens stimulansbidrag så vill 
jag fråga: 

1. Hur mycket pengar mot-
svarar stimulansbidraget för 
Ale kommuns del?

2. Har kommunen sökt 
medel ur det stimulansbi-
drag som regeringen beslu-
tat om?

3. Om ja, vilka områden 
anser du bör prioriteras av 
kommunen i ansökan om 
medel till förbättring av äld-
reomsorgen?

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Tack för ditt uttalande 
i Alekuriren nr 8 där 
du om budgeten för 

grundskolan säger: ”Vi följer 
utvecklingen mycket noga. 
Klarar vi inte kvalitén och 
tryggheten i skolan måste 
vi försöka skaka fram mer 
pengar, så är det bara.”

Vi är många i Maden-
skolans personal i Älväng-
en som kände oss direkt be-
rörda av ditt uttalande. Vi 
har under en längre tid känt 

oss frustrerade över vår skol-
situation. Vi vänder idag ut 
och in på oss själva för att ge 
eleverna det stöd de behö-
ver, men måste ändå konsta-
tera att vi inte räcker till. Vi 
klarar inte fler nedskärning-
ar nu! Av våra 300 elever är 
det ett femtiotal som skulle 
behöva extra stöd för att nå 
godkänd nivå. Men utan spe-
ciallärare och med en speci-
alpedagog på endast 20 pro-
cents tjänst finns inte det 

stödet. Det är mycket allvar-
ligt eftersom forskning visar 
att resurser gör mest nytta 
på lägre årskurser. Senare i 
livet kostar det mer att åt-
gärda problemen. 

Ni politiker hävdar nu att 
det inte handlar om några 
nedskärningar för skolans 
del. Mindre resurser skulle 
endast återspegla att antalet 
elever minskar.  Men vi på 
Madenskolan märker dock 
att den ”påse pengar” som 

tilldelas oss ska räcka till mer 
och mer, till exempel ökade 
driftskostnader och höjd lo-
kalhyra. Därför minskar an-
talet vuxna per barn , vilket 
försämrar kvalité och mins-
kar tryggheten. 

Vårt hopp står nu till dig 
Jarl Karlsson att du inte 
bara försöker skaka fram mer 
pengar, utan också lyckas.

Alla vi lärare i  skolår 3-6 på 
Madenskolan i Älvängen

Ale kommun har visat 
ambition av ta ansvar 
för miljön genom 

att bland annat upprät-
ta en miljöbilpool som an-
vänds av kommunens tjäns-
temän. Den har fungerat bra 
och kommunens tjänstemän 
har så vitt jag känner till inte 
upplevt att det medför större 
problem att köra en miljö-
klassad bil jämfört med en 
icke-miljöklassad. När det 
gäller kommunens övriga 
motorfordon finns idag inga 

föreskrifter från kommun-
fullmäktige att köpa, leasa 
eller hyra miljöklassat.

Enligt min uppfattning 
bör Ale kommun vara en fö-
rebild när det gäller att göra 
miljövänliga val och då vore 
det naturligt att enbart an-
vända sig av miljöklassa-
de fordon nu när det finns 
goda möjligheter att välja ett 
sådant för de flesta behov. 
Om det visar sig finnas 
behov av specialfordon som 

inte finns i miljöklassat utfö-
rande bör detta redovisas till 
kommunfullmäktige och ett 
särskilt beslut tas om att göra 
ett undantag och köpa in ett 
icke-miljöklassat fordon.

Jag föreslår därför Ale kom-
munfullmäktige besluta 

• att Ale kommun enbart 
skall köpa, leasa och hyra 
miljöklassade motorfordon, 
samt

• att icke-miljöklassade mo-
torfordon endast får köpas, 
leasas eller hyras efter sär-
skilt beslut i kommunfull-
mäktige.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Motion till Ale kommunfullmäktige 
angående miljöklassade fordon

Har kommunen sökt 
stimulansbidrag till 
äldreomsorgen?

Debatten om grund-
skolan i Älvängen/
Starrkärr har under 

en längre tid pågått i både 
press och ute i samhället. 
Med insikt som både fd fri-
tidspolitiker och förälder 
kan jag inte låta bli att ven-
tilera mina åsikter i frågan. 
Sedan drygt en termin har vi 
i kommunen en mycket väl 
fungerande friskola, Ahlafors 
Fria Skola. Detta är något 
vi borde vara stolta över för 
det är en skola med hängivna 
och engagerade lärare som 

ger duktiga elever en chans 
att utvecklas och elever som 
tidigare haft det svårt en fris-
tad. Uppenbarligen tycker 
inte Barn- och Ungdoms-
nämnden (läs Eje Engs-
trand) detta eftersom man 
redan från början motarbetat 
startandet av AFS genom att 
avstyrka den första ansökan, 
trots att man var väl medve-
ten om att Skolverket skulle 
godkänna densamma.

Detsamma gäller tidig 
skolstart, Ale kommun till-
hör Sveriges absolut sämsta 
när det gäller tidig skolstart. 
Det är en lagstadgad rät-
tighet för föräldrar att låta 
sina barn börja skolan vid 
6-års ålder, men eftersom 
Barn- och Ungdomsnämn-
den (läs Eje Engstrand) kate-
goriskt avslår föräldrars an-
sökan om förskoleverksam-
het fom 5-års ålder är 6-års 

start i princip omöjligt i vår 
kommun. Det är inte utan 
att man undrar, är kommu-
nen till för invånarna eller är 
det tvärt om? Det kan inte 
vara rimligt att man från po-
litiskt håll strävar efter att 
begränsa föräldrars rätt att 
själva bestämma tidpunkt för 
skolstart eller skolform, det 
är inget annat än politiska 
översittarfasoner!

Betygsmedelpoängen i 

grundskolan i Ale är lägre än 
riksgenomsnittet och lägre 
jämfört med flertalet kring-
liggande kommuner (ex 
Kungälv o Lerum). Det är 
inte utan att man ivrigt in-
väntar nästa redovisning av 
betygsmedelpoängen från 
Skolverket där AFS kommer 
att vara med.

Tillsist som svar på insän-
daren från den vänsterpar-
tist (som jag dessvärre glömt 

namnet på) som hävdade 
att större och färre enheter 
skulle gynna barnen. Vad får 
du det ifrån? Det finns inget 
vetenskapligt material som 
stödjer ett sådant påståen-
de men en hel del som stöd-
jer motsatsen. Att centra-
lisera och göra större skol-
enheter löser iofs kanske 
kommunens ”logistik- och 
skolbudgetproblem” men 
det gynnar inte barnen.

Sven Nicolaisen

Det fria valet och skolorna i Älvängen/Starrkärr


