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Jarl Karlsson (S) avgår som kommunalråd vid årsskiftet. Han tar konsekvenserna av valförlusten och anser samtidigt att det är dags att förnya i partiet.

NÖDINGE. Kommunal-
rådet Jarl Karlsson (S) 
avgår.

– Det är bäst för par-
tiet och det har alltid 
varit det viktigaste för 
mig, säger han.

Det är tid för föryng-
ring och förnyelse hos 
Socialdemokraterna 
i Ale och arbetet för 
att ta tillbaka makten 
2014 är redan påbörjat.

Jarl Karlsson valdes in i Starr-
kärrs kommunfullmäktige 
1970 och fick också förtro-
endet att ingå i den delega-
tion som hade till uppgift att 
av Skepplanda, Starrkärr och 
Surte kommunblock bilda 
det som 1974 mynnade ut i 
Ale kommun. Han är ensam 
om att ha suttit i Ale kom-
munfullmäktige under samt-
liga år.

– Och där sitter jag kvar åt-
minstone fyra år till. Jag väljer 

att lämna mitt uppdrag som 
kommunalråd, då jag tycker 
att det är dags för partiet att 
starta om. Det är fyra år till 
nästa val och under dessa år 
kan vi slussa in en ny förmåga 
när vi ändå sitter i opposition. 
2014 tar vi över igen och då 
är det viktigt att vi har någon 
som är varm i kläderna, för-
klarar Jarl Karlsson.

Stötta efterträdaren
Han spekulerar inte i sin ef-
terträdare och ger inga när-
mare ledtrådar om vem det 
kan vara, men en sak är han 
klar över:

– Jag tänker ställa upp och 
stötta den som partiet plock-
ar fram. Enligt mig finns det 
många bra alternativ. Det är 
ingen panik.

Skolan har varit den enskilt 
största frågan för Jarl Karls-
son. Han satt som andre vice 
ordförande i Ale kommuns 
första skolstyrelse.

– Vi var ute och mätte skol-
vägar för att få underlag till 
de skolskjutsregler som fak-
tiskt fortfarande gäller. Det 
baseras på antalet kilometer 
från hemmet till skolan och 
till dem som skolskjuten inte 
nådde fram köpte vi cyklar, 
minns Karlsson.

Ett antal stora skolbygg-
nader har han också kunnat 
följa på nära håll. Nolskolan 
(1971), Kyrkbyskolan i Nö-
dinge (1975) och Arosenius-

skolan i Älvängen (1976). När 
Ale gymnasium stod klart 
1994 fick Jarl Karlsson upp-
draget att som Utbildnings- 
och kulturnämndens ordfö-
rande delta i rekryteringen 
av den första skolledningen.

– Vi tog in Kerstin Malcus 
Elving utifrån och på Ledet-
skolan, som den hette då, 
plockade vi Roland Färd-
mar. Tillsammans enades vi 
om en skola som skulle bygga 
på demokrati och delaktig-
het. Resultatet var fantastiskt 
och engage-
manget från 
all personal 
i skolan var 
beundrans-
värd. Det 
blev tio gylle-
ne år, men nu 
är det dags att 
staka ut en ny 
väg, menar 
Karlsson.

1998 ville 
partiet se honom på en ny 
position. Vård- och omsorgs-
nämnden hade problem med 
underskott och verksamheten 
behövde ses över.

– Det var en rolig, men väl-
digt krävande tidsperiod. So-
cialtjänsten innehåller inte 
alltid roliga stunder, utan här 
är ansvaret ofta betungande. 
Det kan handla om allt från 
svåra missbruksärenden till 
omhändertaganden av barn 
som far illa. Telefonen kunde 

ringa mitt i natten med frågor 
av väldigt svår karaktär. Jag 
lärde mig snabbt att inte alltid 
svara direkt, utan istället be 
att få ringa upp om tio mi-
nuter. Du måste vara vid dina 
fulla sinnens bruk när beslu-
ten handlar om enskilda män-
niskor, säger Karlsson.

Inför förra valrörelsen, 
2006, kom på nytt en fråga. 
Denna gång gällde det att ef-
terträda Inga-Lill Anders-
son som kommunalråd.

– Jag kände mig hedrad 
och konsta-
terade att 
frågor om 
skola, vård 
och omsorg 
inte skulle 
vara några 
bekymmer. 
Det som var 
nytt var allt 
runt sam-
hällsbygg-
nad. Jag 

antog utmaningen och i ef-
terhand känner jag att vi har 
nått de mål som vi satte. Ett 
bostadsförsörjningsprogram 
togs fram och utefter det 
skapar vi nu förutsättning-
ar för Ales bostadsmarknad 
att expandera. I Nödinge syd 
kan vi tack vare en överens-
kommelse med Orklakoncer-
nen göra plats för upp till 700 
bostäder, på Kronogården i 
Älvängen kommer 400 bostä-
der i olika upplåtelseformer 

att byggas. Vidare har vi Ale 
Höjd i Nödinge och Brands-
bobergen mellan Alafors och 
Nödinge som också kommer 
att planeras för exploatering. 
Kommunen har köpt in mark 
för att nya verksamhetsområ-
den ska kunna iordningstäl-
las när vägutbyggnaden är 
klar. Allt detta har skett med 
en klok tillväxt i ekonomin. 
Inga underskott har redovi-
sats under hela 2000-talet, 
säger Karlsson och ger oss ett 
förhandsbesked om resultatet 
för 2010.

– Det blir ett överskott på 
knappt 50 miljoner kronor. 
Intäkterna har blivit betydligt 
högre än vi kunnat förutse.

Under mandatperioden 
som Kommunstyrelsens ord-
förande har också ett stort 
fokus varit riktat mot sats-
ningar i och runt BanaVäg 
i Väst.

– Det är det enskilt störs-
ta projekt som Ale kommun 
varit involverat i. Alla de-
taljplaner har antagits och 
ingen har särbehandlats. Vi 
har varit konsekventa. När vi 
nu får pendeltåg har jag varit 
mycket noga med att under-
stryka vikten av kvartstrafik 
under de mest intensiva tim-
marna på dygnet. Det har vi 
nu fått gehör för och det gläd-
jer mig oerhört, säger Karls-
son.

Han erkänner att beslutet 
att avgå inte var självklart. 

Han funderade fram och till-
baka.

– En tanke var att sitta kvar  
tills vägen är klar. Den har jag 
känt mig väldigt engagerad i, 
men samtidigt anser jag att 
det är bäst för partiet om vi 
föryngrar redan nu. Jag fick 
en stroke för några år sedan 
och det vill jag inte uppleva 
igen. Det känns bra att dra sig 
tillbaka när man fortfarande 
har hälsan i behåll.

Överklaga beslut
Han höll i veckan sitt sista 
möte som Kommunstyrel-
sens ordförande. Den 1 no-
vember tillträder alliansen 
och Aledemokraterna som i 
minoritet ska leda Ale framåt 
de kommande fyra åren.

– Det blir spännande att se. 
Min bild är att oppositionen 
bara har ägnat sig åt att över-
klaga beslut och de har för-
lorat varje gång. Hur det ut-
vecklar en kommun kan man 
ju fundera över? Nu måste de 
försöka hålla sams och det blir 
nog inte så lätt. För mig kom 
valförlusten överraskande. Vi 
har tagit ett stort ansvar och 
drivit en aktiv arbetsmark-
nadspolitik lokalt, engage-
rat oss i samhällsbyggnaden 
och Ales framtid. Tyvärr fick 
vi väldigt dåligt betalt för det.

Jarl Karlsson avgår

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JARL KARLSSON
Ålder: 60
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Nada
Livet som pensionär: ”Det blir 
nog något enkelt uppdrag i partiet 
och sen hoppas jag få tid för en 
fotbollsresa”.
Om sin efterträdare: ”Det finns 
många bra alternativ, målet är att 
föryngra rejält”.

Min bild är att
oppositionen bara har 

ägnat sig åt att
överklaga beslut och de 
har förlorat varje gång. 

Hur det utvecklar en 
kommun kan man ju 

fundera över?
Jarl Karlsson(S)
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