
NÖDINGE. På onsdag 
väntas Utbildnings-
nämnden ta beslut 
om Ale gymnasiums 
framtid.

Fram till dess vädjar 
ledande politiker om 
respekt för att utred-
ningen måste ha sin 
gång.

– Vi behöver ett så 
brett beslutsunderlag 
som möjligt för att 
kunna ta rätt beslut, 
säger Utbildnings-
nämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C).

Det första preliminära intag-
ningsbeskedet till Ale gym-
nasium hösten 2013 visade 
att 34 behöriga elever valt 
skolan som sitt förstaval. 
Med tanke på de 166 platser 
som erbjuds var resultatet 
katastrofalt. Särskilt då elev-
ernas val dessutom är förde-
lade på åtta olika program/
inriktningar.

Sektor utbildning hade 
redan tidigare i uppdrag att 
se över hur kostnaderna för 
Ale gymnasium skulle kunna 
sänkas, nu har det arbetet 
påskyndats.

– Det finns ett antal obe-
svarade frågor som måste 
redas ut, men i huvudsak 
ställer vi oss två frågor. Är 
det möjligt att starta upp 
en ny årskull ettor med så 
få sökande och vad kostar 
det i så fall alternativt vad 

det skulle innebära att driva 
skolan vidare med  bara de 
elever som redan går där? 
Oavsett vilket beslut vi 
kommer att fatta så står elev-
erna i främsta rummet, säger 
Elena Fridfelt.

Är det verkligen möjligt 
att driva skolan vidare med 
så få sökande?

– Allt är möjligt, men det 
blir väldigt dyrt. Hur dyrt ska 
sektorn svara på.

Elena Fridfelt har i egen-
skap av ordförande för 
Utbildningsnämnden kallat 
till ett extra arbetsutskott 
nästa onsdag. Där kommer 
hon att informera om ett 
beslutsförslag som nämnden 
senare samma dag ska kunna 
anta.

Måste ta beslut
– För alla elever, de som 
redan går i Ale gymnasium 
och de som faktiskt har sökt 
hit, lärare och övrig personal, 
måste vi ta ett beslut. Det går 
inte att avvakta när så många 
behöver besked, säger Elena 
Fridfelt.

Kommunledningen är 
också engagerad i frågan, 
men det är nämnden som 
driver ärendet. Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), säger att Ale 
gymnasium just nu upptar 
nästan all vaken tid.

– Jag tror att alla som är 
engagerade i Ale funderar 
på vad det ena eller andra 
beslutet innebär. Skolan är 
vår viktigaste verksamhet, 
men vi har också ett ekono-
miskt ansvar och om väldigt 
få väljer det vi erbjuder måste 
vi fundera på alternativ. Det 
förs livliga diskussioner på 
alla plan och många fördju-

pade utredningar genomförs 
just nu. Dessa ska nämnden 
få på sitt bord i nästa vecka 
och då får vi förhoppningsvis 
en klarare bild, säger han.

Precis som många andra 
menar Mikael Berglund att 
utbudet av utbildningar och 
möjligheten att snabbt för-
flytta sig påverkat utveck-
lingen.

– Vet man vilken typ av 
utbildning man söker så går 
den att finna i regionen. 
Det är inte som när jag gick 
i skolan. Vi trodde kanske 
ändå att trenden hade vänt 
och att Ale gymnasium med 
sin närhet och kvalité skulle 
attrahera tillräckligt många. 
Nu ser det mycket allvarligt 
ut, men vi ska inte gå hän-
delserna i förväg, säger Berg-
lund.

Opposition Paula Örn (S) 
är inne på samma spår och 
avvaktar spänt utrednings-
materialet samt vad majori-
teten kommer att föreslå.

En större fråga
– Vi har informerat våra 
medlemmar om allvaret och 
hur förutsättningarna ser 
ut. Det vi tycker är viktigt 
är att ta ansvar för de elever 
som redan har gjort sina val 
och börjat i Ale gymnasium. 
Egentligen tycker jag att 
utbildningsfrågan ska ses i 
ett större sammanhang och 
personligen ställer jag mig 
frågan om det verkligen 

är ansvarsfullt att låta fler 
friskolor starta upp när vi 
redan har fler utbildnings-
platser än elever i regionen. 
Jag önskar att det fanns en 
politisk enighet om att ta 
ansvar för gymnasieelevernas 
valfrihet. Det har redan hänt 
och i år riskerar ännu fler att 
tvingas få gå om ett år, då 
deras skola tvingas i konkurs, 
säger Paula Örn.

Den grundläggande pro-
blematiken är att det är bil-
ligare för Ale kommun att 
köpa en utbildningsplats i 
ett gymnasium i Göteborgs-
regionen än att låta eleverna 
studera på hemmaplan.
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RONDEN
Måndag 11 februari
Skadegörelse
En EPA-traktor tar sig in på 
Jennylunds idrottsplats. Det 
uppstår skador på gräsmattan 
när fordonet sladdar runt på 
planen.

Ingångsdörren till System-
bolaget på Ale Torg utsätts för 
skadegörelse. Rutan krossas.

Tisdag 12 februari
Bensinstöld
Smitning från bensinnota 
rapporteras dels från OKQ8 
i Nödinge, dels från Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
båda fallen.

Onsdag 13 februari
Klotter
Klotter sker på socialkontorets 
fastighet i Nödinge. Okända 
gärningsmän sprayar med brun 
färg.

En folkracebil tillgrips på 
Skepplanda industriområde. 
Ägaren till bilen finner dock det 
stulna fordonet i Ryd och trans-
porterar hem sin egendom.

En okänd gärningsman gör 
sig skyldig till olaga intrång 
på Vikadamms äldreboende i 
Älvängen. Den objudne gästen 
tar sig in i vaktmästeriet. Det är 
okänt om något tillgripits.

Fredag 15 februari
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en bloms-
teraffär i Surte. Låset förstörs, 
men tjuvarna lyckas inte ta sig 
in i lokalen.

Lördag 16 februari
Villainbrott
Villainbrott i Guntorp. Smycken 
tillgrips.

En bilbrand inträffar i Surte. 
Räddningstjänsten rycker ut.

Söndag 17 februari
Brand
Flera pallar med förmodad fri-
golit antänds i närheten av Lidl 
i Nödinge. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden.

Det rapporteras om stö-
kigheter på Alependeln från 
Göteborg. En person utsätts 
för misshandel. Polisen larmas 
också till pendeltågsstationen 
i Bohus vid halv fem-tiden på 
morgonen då en tjänsteman 
på tåget utsatts för ofredande 
från en passagerare.

En lägenhetsinnehavare i 
Nol anmäler skadegörelse. Två 
personer skjuter med luftpistol 
mot mannens bostad och fyra 
fönsterrutor förstörs.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/2 – 18/2: 35. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

POLIS

I väntan på sitt öde
– Utbildningsnämnden tar beslut om Ale gymnasium nästa vecka
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Fredag 1/3 kl 12:00-19:00
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Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande.

Ale gymnasiums framtid avgörs sannolikt på onsdag i nästa vecka. Utbildningsnämnden 
kommer då att få ett omfattande utredningsmaterial presenterat för sig.

Paula Örn (S), oppositions-
råd.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
inväntar utredningsmateria-
let för Ale gymnasium.

Vad vill du läsa om i 
Fokus Företag?

Nästa näringslivsbilaga ute vecka 11.
Mejla: perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale gymnasium  Ant sök
Barn- och fritid  4
Ekonomiprog  1
Estetiska   0
Naturvetenskap  9
Naturvetenskap musik 1
Samhällsvetenskap  4
Samhällsvet. särskild inrikt. 2
Teknikprogrammet  8
Vård och omsorg  4

Totalt sökte 33 behöriga elever till Ale gymnasiums 166 platser. 
Idag fi nns också 12 obehöriga som har valt Ale gymnasium i 
första hand. 
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