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I Göteborgsregionen 
fi nns idag 3 500 fl er 
utbildningsplatser på 

gymnasieskolor än vad det 
fi nns gymnasieelever som 
har sökt gymnasieutbild-
ning i samma region. För 
oss socialdemokrater visar 
den siffran på den to-
tala orimligheten i dagens 
situation. 

Vi är varma anhängare 
till elevers rätt att välja en 
skola som de och deras 
föräldrar tror ger den bästa 
skolsituationen för varje 
enskild person. Däremot 
står vi inte bakom den 
totalt fria etableringsrät-
ten för alla vinstdrivande 
privata skolalternativ. 
Det måste trots allt finnas 
någon rim och reson i hur 
många utbildningsplatser 
som kan etableras inom ett 
geografiskt område. 

Kommuner har idag 

inget inflytande över hur 
många fristående skolor 
som får starta. Socialde-
mokraterna har länge velat 
införa krav på samråd med 
kommunerna. Allianspar-
tierna säger nej till detta 
och därför dröjer nya regel-
verket för friskolorna.

Det kan inte vara så att 
det på en marknad med 3 
500 fler platser än elever 
saknas viktiga utbildnings-
alternativ. Trots detta vill 
Alliansen fortsätta fylla 
på med än fler platser 
och skolor som inte fyller 
någon rimlig funktion sam-
tidigt som allt fler skolor, 
som Ale gymnasium, 
tvingas stänga. 

Tanken med det fria 
skolvalet var ju att fler 
pedagogiska inriktningar 
och en mångfald av huvud-
män skulle berika, inte 
sänka eleverna. 

För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 
nästa. Kvar står ett stort 
antal elever som kan 
tvingas läsa ytterligare ett 
helt år på gymnasiet för 
att kunna ta ut sin examen. 
Detta till stora kostnader 
både för den enskilda och 
samhället.  

Är det verkligen rimligt 
att det är gymnasieungdo-
marna som ska betala priset 
för den av Alliansen fram-
drivna överetableringen av 
gymnasieskolor? 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Peter Ohlsson (S)
Utbildningsnämndens AU
och Göteborgsregionens-

utbildningsgrupp

Alliansens huvudlösa friskolepolitik blev gymnasiets fall

NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 
Samtliga ledamöter i en enig 
nämnd ställde sig bakom 
beslutet.

– Inget av förslagen kändes 
bra i magen. Det är mycket 
känslor när man tar beslut om 
något som påverkar många 
negativt, men ibland måste 
man som politiker ta tuffa 
beslut. Det som känns bra är 
att vi var eniga, underströk 
Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar och även lärare 
har kritiserat nämndens 
beslut. Många ifrågasätter 
till exempel hur marknadsfö-
ringen av Ale gymnasium har 
fungerat de senaste åren, men 
faktum är att reklambudgeten 
har förstärkts i takt med den 
ökade konkurrensen.

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
är rädda för att förlora sin för-
sörjning, men det finns också 
en oro för lärarflykt.

– Det finns en uppenbar 
risk, men vi hoppas kunna 
erbjuda bra lösningar och 
dessutom är arbetsmarknaden 
för gymnasielärare ganska 
tuff just nu. Att vi skulle stå 
utan lärare till hösten tror jag 
inte på. Jag tycker personalen 
har tagit beskedet bra, bättre 
än förväntat. Det finns en 
vilja att fortsätta jobba vidare 
och ge de elever som blir kvar 
en bra undervisning. Sedan 
finns det självklart också en 
sorg. Vissa har varit med från 
det att skolan byggdes, men 
jag upplever ändå att det finns 
en förståelse för beslutet. Det 
här handlar inte bara om eko-

nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
ling.

MBL-förhandlingarna 
kommer att avgöra hur 
grundskolans personal 
påverkas av Ale gymnasiums 
avveckling. Totalt berörs 50 
personer.

– Så är det. Vi följer lagen 
om anställningsskydd (LAS) 
och antalet tjänstgöringsår i 
Ale blir vägledande. Det för-
utsätter att du som gymna-
sielärare accepterar en lärar-
tjänst i grundskolan, avslutar 
Joakim Östling.

Fotnot. Ale gymnasiums mark-
nadsföring har kostat i snitt 450 000 
kr/år sedan 2010.

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklasAle gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

VerksamhetschefVerksamhetschef
Joakim Östling.Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.
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