
ALAFORS. I måndags-
kväll avslutades en 
mandatperiod i Ale 
kommunfullmäktige.

Om en vecka inleds 
en ny, men då med 
delvis nya ledamöter.

Ordföranden, Inga-
Lill Andersson (S) höll 
därför en avtackning.

– Ett särskilt tack till de som 
har varit aktiva i fullmäkti-
ges presidium. Det har varit 
Ingemar Serneby (M), Boel 
Holgersson (C)) och Roland 
Wall (C) samt Lars-Gun-
nar Wallin (S). Vi har också 
haft god hjälp av kommun-
direktör Stig Fredriksson 
och vår sekreterare Stefan 
Lydén. Det har varit fyra in-
tressanta, intensiva och läro-
rika år. Det jag är mest nöjd 
med är att vi har lyckats hålla 
en god stämning i försam-
lingen. Även om vi har olika 
åsikter, vilket vi ska ha, har vi 
fört debatterna här inne och 
utan att titta snett på varandra 
har vi kunnat prata med var-
andra på utsidan. Vi har lagt 
många timmar i fullmäktige-

salen och det hade varit kul 
att stapla alla handlingar som 
vi har läst – jag tror det skulle 
bli en ganska hög trave. Tack 
till er alla för ett ambitiöst 
arbete, sa Inga-Lill Anders-
son till ledamöterna när det 
sista fullmäktigesammanträ-
det var till ända.

Efter det begärde Jan A 
Pressfeldt (AD) ordet.

– Jag skulle vilja ta tillfäl-
let i akt och tacka en person 
som jag vet sitter i fullmäkti-
ge för sista gången idag. Det 
är en person som har lärt mig 
det politiska rävspelet, men 
det som är mest speciellt är 
att han egentligen är en poli-
tisk motståndare. Lars-Hel-
ge Johansson (S) har varit 
enastående. Har ni inte sett 
den mannen bakom en ordfö-
randeklubba så har ni missat 
något. Han var med och lade 
grunden för det fjärrvärme-
bolag som än idag verkar i 
kommunen, han satt ord-
förande i Alebyggen under 
många framgångsrika år. 
Men alla idéer han hade har 
inte förverkligats. Vi hade 
ett stort lägenhetsöverskott i 

Nödinge i mitten av 70-talet 
och det bildades en omvand-
lingsgrupp som diskutera-
de problemet.  Jag hittade i 
mina anteckningar att Lars-
Helge föreslog att vi skulle 
öppna ett casino dit man 
kunde ta sig med snabbåt på 
Göta älv... Så blev det aldrig 
fast få har ändå haft så många 
bra idéer som Lars-.Helge. 
Jag var också med när vi på 
förslag av Lars-Helge anställ-
de Lars-Ove Hellman som 
vd för Alebyggen, ett av de 
bästa besluten vi har tagit, sa 
Pressfeldt på charmoffensiv 
och fortsatte:

– Vi är således inte bara 
fiender, vi är också kamra-
ter – även om jag inte gillar 
det ordet.

Avgående ledamöter upp-
vaktades med blommor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALE. Eleverna trivs i 
Ale gymnasium, men 
resultaten uteblir.

Enligt den senaste 
öppna jämförelsen 
mellan landets kommu-
ner utmärker sig skolan 
negativt.

– Vi tillhör den 
sämsta fjärdedelen med 
bara 67% som fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
inom fyra år, säger till-
förordnad förvaltnings-
chef, Sven-Olof Frisk.

Ale kommunfullmäktige fick 
en kvalitetsredovisning från 
Ale gymnasium och Komvux 
Lärcentrum i måndagskväll. 
Det fanns som vanligt både 
ris och ros att ta del av. Po-
sitivt var som vanligt elev-
ernas möjligheter att påver-
ka, lite mobbing, lovsko-
la och särskild resurstid för 
elever i behov av särskilt stöd. 
Mindre positivt är att elever 
i Ale gymnasium som fullföl-
jer sin utbildning inom fyra 
år bara är 67%, att jämföra 
med snittet för landets för-
ortskommuner som är 74%. 
Betygsnivån i Ale gymnasi-

um är också lägre än i jäm-
förbara kommuner, 13,7 mot 
14,3. Andelen elever som når 
en grundläggande behörig-
het till universitet och hög-
skola är likt tidigare år 85%, 
vilket är 5% lägre än i övriga 
förortskommuner.

– Det här jobbar vi med nu 
och förhoppningen är själv-
klart att nå ett bättre resultat i 
framtiden. Det har redan vid-
tagits åtgärder som ännu inte 
har fått genomslag. Vi jobbar 
med mentorskap och lärplatt-
former som innebär att elev-
erna lättare kan ta del av pla-
neringar och även hemifrån 
komma åt utlagda uppgifter, 
berättar Sven-Olof Frisk.

Även vuxenutbildningen, 
Komvux Lärcentrum, pre-
senterade en kvalitetsredo-
visning för kommunfullmäk-
tige. Rektor Inga-Lena Lin-
denau var kritisk till de eko-
nomiska åtstramningarna 
som har drabbat verksamhe-
ten hårt.

– Flytten till Ale gymna-
sium som var ett ekonomiskt 
och politiskt beslut innebar 
också neddragning av per-
sonal med minskat kursut-

bud som följd. Det har gjort 
att vi inte längre kan erbju-
da aleborna den verksamhet 
som de har behov av. Lokal-
förändringen gör att vi inte 
heller kan bedriva det flexi-
bla lärande som Vuxenutbild-
ningsförordningen förordar.

Ris och ros till 
Ale gymnasium

Kvalitetsredovisning för 2009

Sven-Olof Frisk basar nu 
över verksamheten i Ale 
gymnasium. Han är tills 
vidare tillförordnad förvalt-
ningschef i väntan på att 
den nya organisationen ska 
bli komplett.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ledamöter avtackades 
i fullmäktige

Kommunfullmäktiges ord-
förande, Inga-Lill Anders-
son (S), tackade ledamöter-
na för den gångna mandat-
perioden.

– Pressfeldt hyllade politisk 
motståndare


