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SKEPPLANDA. Föräld-
rar och personal på 
Kyrkskolan i Skepp-
landa lever i skräck.

Skälet är hot och 
aggressioner som en 
närboende har riktat 
mot barn, föräldrar 
och personal.

Ale kommun som är 
mannens hyresvärd 
svarade med att sätta 
in en väktare som se-
nare drogs tillbaka för 
att sedan återföras på 
nytt.

Tidigt i höstas hyrde Ale 
kommun ut en lägen-
het i nära anslutning till 
Kyrkskolan i Skepplanda. 
Hyresgästen har efter ett 
antal hotfulla incidenter 
polisanmälts. Vid ett till-
fälle har mannen rusat rakt 
in i förskolan och uppträtt 
aggressivt mot främst per-
sonalen. Han har också 
attackerat föräldrar när 
de hämtat sina barn. Vid 
ett tillfälle kom mannen 
utspringandes mot en 
av bilarna, där mamman 
precis placerat sina barn i 
baksätet. Hon hann precis 
låsa dörrarna när mannen 
kom fram och började 
rycka i handtagen. Skräck-
slagna flydde familjen från 
platsen.

Efter två incidenter 
valde Ale kommun att 
agera. En väktare placera-

des ut vid huset.
– Det var ett sätt för att 

lugna ner oss föräldrar till 
dess att man hittade en per-
manent lösning. Problemet 
är att kommunen aldrig i 
ett första skede skulle ha 
hyrt ut lägenheten, åtmins-
tone inte utan en gedigen 
kontroll av hyresgästen, 
säger en upprörd förälder.

Väktarens närvaro hade 
en lugnande effekt, men 
helt utan förvarning drogs 
plötsligt insatsen tillbaka. 
Efter det inträffade två nya 
incidenter och väktaren är 
nu tillbaka igen.

Föräldrar till barn på 
förskolan är både upprörda 
och rädda över vad som 
kan hända i nästa skede. 
Verksamhetschef, Ebba 
Sjöstedt, är mycket fåor-
dig i sina kommentarer 
kring händelserna. Hon 
hänvisar till sekretess och 
integritetsskyddet, men 
bekräftar att Ale kommun 
är fastighetsvärd och att 
man är medveten om vem 
som hyr lägenheten. Hur 

riskbedömningen är gjord 
och varför väktaren först 
sattes in för att senare dras 
tillbaka vill hon inte kom-
mentera. Däremot bekräf-
tar Ebba Sjöstedt att kom-
munen nu tänker avhysa 
mannen. Det sker enligt de 
regler som hyreslagen före-
skriver.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), har informerat sig om 
läget.

– Det är extremt allvar-
ligt och vi jobbar nu inten-
sivt på en så snabb lösning 
som möjligt. Förvaltningen 
tar det som hänt på största 
allvar, inte tal om något 
annat, men vi har lagar och 
regler som måste följas.

Ingen har vågat kliva 
fram offentligt och berätta 
vad som har hänt. 

– Det säger mycket om 
det hot som både föräld-
rar och personal känner, 
menar tidningens källa.

Skräcken runt förskolan
– Närboende hotar föräldrar, barn och 
personal på Kyrkskolan i Skepplanda

ALE. Utbildningsnämn-
den visar ett resultat 
på minus cirka 8 miljo-
ner kronor för 2013. 

Främsta orsaken är 
ökade kostnader för Ale 
gymnasium. 

Därför har Kommun-
styrelsen beslutat att 
nämnden tillåts över-
skrida sin budget.

– Kostnaden för att avveckla 
Ale gymnasium står för 4-5 
miljoner, som är inkluderat i 
minuset, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 

Fridfelt (C), som menar att 
andra verksamheter därför 
inte ska påverkas negativt av 
underskottet. 

– Vi tillåts gå back för att 
klara kostnaderna och behö-
ver inte vidta några åtgärder. 
Självklart har jag respekt för 
summan, men tittar man på 
den totala budgeten är det 
inte en särskilt stor procent. 

Ale gymnasium är den 
främsta orsaken till att nämn-
den redovisar minus cirka 8 
miljoner för 2013, men det 
finns fler.

– Det finns självklart flera 

orsaker, som att man haft 
problem med att klara bud-
geten inom förskolan och 
grundskolan. Till nästa år 
gör man därför om budget-
systemet, vilket kommer att 
innebära mycket tydligare 
budgetramar för enheterna. 
Istället för att det finns en 
buffert och pengar att söka 
ska man nu redan från början 
veta vad man har att röra sig 
med, vilket självklart innebär 
ett stort ansvar för förskole-
chefer och rektorer. 

JOHANNA ROOS

Avvecklingen av Ale gymnasium ger minus i kassan

Hotfulla 
utbrott från 
en närbo-
ende tvingade 
kommunen 
att sätta in 
väktare för att 
garantera sä-
kerheten runt 
Kyrkskolan i 
Skepplanda.
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