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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun bildades 1974 och 
socialdemokraten Jarl 
Karlsson var med redan 
då.

40 år senare fi nns det 
ingen som har bättre 
koll på vad som har 
hänt än Jalle. 

– Jag vill veta vad 
jag pratar om och har 
därför sett till att vara 
påläst. Det mesta som 
händer och har hänt i 
Ale har jag koll på, säger 
Jarl Karlsson, Kommun-
styrelsens ordförande i 
Ale 2006-2010.

Jarl Karlsson kan blicka tillba-
ka på en mycket lång politisk 
karriär i Ale. Den är till och 
med längre än kommunens 
egen historia. Jarl gick med i 
SSU (Sverige socialdemokra-
tiska ungdomsförbund) redan 
1965, men då i Starrkärrs 
kommun. Tre år senare var 
han med på allvar i partiet och 
har suttit i kommunfullmäkti-
ge i 44 år. Sedan dess har han 
ägnat nästan alla måndagar, 
år efter år, till möten av olika 
slag. Blir han på nytt invald 
i kommunfullmäktige efter 

årets val kommer han att pas-
sera 500 kommunfullmäkti-
gesammanträden.

– Jag tror bara jag har mis-
sat tre eller fyra kommunfull-
mäktige under mina 44 år. 
Politiken har haft en stor plats 
i livet och personligen har jag 
valt att anpassa mig efter par-
tiets kalender. Semestern har 
jag planerat in när det har va-
rit tomt på möten, säger Jarl 
och ler. 

Under den långa lokala po-
litiska karriären har de tunga 
uppdragen avlöst varandra. 
Han fi ck förtroendet att leda 
Älvängens kommundels-
nämnd när reformen med fem 
kommundelar genomfördes i 
Ale 1982.

– Jag gillade idén med 
kommundelar. Politiken och 
de kommunala tjänstemännen 
kom närmare ortsborna. Som 
politiker i Älvängen hade vi 
en väldigt nära kontakt med 
skolan, vilket gjorde oss både 
engagerade och delaktiga i 
deras utmaningar. När Ale 
bestämde sig för att återgå till 
en central kommunorganisa-
tion 1997 ställde jag som krav 
att införa ortsutvecklingsmö-
ten på tio orter. För mig har 
den politiska drivkraften varit 
att skapa delaktighet och orts-
möten är ett sätt att få med 
invånarna i dialogen, berättar 
Jarl.

Efter valet 1994 fi ck han 
äran att leda Utbildnings- och 
kulturnämnden i vilken Ales 
nya gymnasieskola ingick. 
Den 21 augusti 1995 är en 
milstolpe i Karlssons politiska 
karriär.

– Då invigdes Ale gymna-

sium. Det var en stor dag. Vi 
var ett sammansvetsat gäng 
med politiker och skolledning 
som hade jobbat länge för att 
skapa en unik skola. Ett stort 
elevinfl ytande och frihet un-
der ansvar skulle genomsyra 
skolan. Ale gymnasium blev 
ett fl aggskepp för kommunen, 
men bidrog också starkt till 
att utveckla elevdemokratin 
i stort i hela Sverige. Gym-
nasiet blev omskrivet i alla 
stora riksmedier och bygg-
naden som Gert Wingårdh 
ritat imponerade på alla. Vi 
hade landets bästa rektorer i 
Kerstin Malcus Elving och 
Roland Färdmar. Dessa kla-
rade vi tyvärr inte av att ersät-
ta i kommande rekryteringar, 
erkänner Jarl som dock bara 
var politiskt ansvarig fram till 
1998.

Krafttag
Runt hörnet väntade näm-
ligen nya utmaningar. 
1998-2006 var Jarl Karlsson 
ordförande för Vård- och om-
sorgsnämnden. Detta skötte 
han parallellt med rollen som 
överförmyndare.

– Det krävdes krafttag. 
Försörjningsstödet (socialbi-
drag) hade skenat de senas-
te åren och det var dags att 
tänka nytt. Jag hade ju varit 
med ett tag, vilket gjorde mig 
lämpad för uppdraget att hit-
ta nya lösningar. Vi halvera-
de försörjningsstödet på åtta 
år, inte genom att bli tuffare, 
utan med hjälp av engagerad 
personal som i dialog med 
berörda lyckades fi nna en väg 
tillbaka.

Ett år innan valet medde-
lade Inga-Lill Andersson att 
hon inte stod till förfogande 
som Kommunstyrelsens ord-
förande under nästa mandat-
period. Valberedningens ord-
förande hos S var Lars-Ove 
Hellman.

– Jag minns att han ring-
de mig och ville prata. Jag 
förstod direkt vad det hand-

lade om. Skolan kunde jag, 
vård- och omsorg kände jag 
mig också trygg inom, men 
som Kommunstyrelsens ord-
förande ska du också vara en 
samhällsbyggare och Ale stod 
inför en gigantisk infrastruk-
turutbyggnad vilket gjorde 
beslutet lite svårare. Jag fun-
derade någon dag, men kände 
att jag hade stort förtroende i 
partiet och tackade ja. 

Det blev en intensiv man-
datperiod, där Ale stod i stän-
dig byggröra. Projektet Ba-
naVäg i Väst invigdes 2 maj 
1997. Ett stort ögonblick för 
Jarl Karlsson.

– Det var en fråga som 
följt med i politiken i decen-
nier och att få vara med om 
det första spadtaget kändes 
nästan overkligt. Äntligen var 
vi igång och samarbetet med 
Trafi kverket var suveränt. 
Jag beundrade projektledare 
Bo Larsson som inte alltid 
var lätt att tas med, men var-
je gång vi avslutade ett möte 
var vi ändå överens. Projektet 
innebar att vi fi ck chansen att 
sanera marken längs Göta älv 
mellan Surte och Bohus. Sta-
ten satsade 300 miljoner och 
Ale kommun 10. Vi räddade 
älven från tonvis av gifter. 
Tack vare BanaVäg i Väst 
öppnades en möjlighet att 
hjälpa Alebacken. Överskotts-
massor förlängde backen och 
intäkter från projektet gjorde 
det möjligt att stötta fören-
ingen så att nya snökanoner 
och en ny lift kunde förverkli-
gas. Nu är Alebacken och dess 
eldsjälar en av kommunens 
främsta marknadsförare, be-
rättar Jarl Karlsson.

Stora Viken
Ett av hans största och vikti-
gaste beslut kom i samband 
med vägutbyggnaden. Ale 
kommun hade under fl era år 
fört diskussioner med Tra-
fi kverket om behovet av en 
trafi kplats i Stora Viken. Jarl 
Karlsson fi ck i uppdrag att 
slutföra förhandlingen.

– Notan slutade på 25 mil-

joner kronor, men den inves-
teringen har redan betalat sig. 
Klädkällarens etablering hade 
aldrig blivit av om inte över-
farten blivit verklighet och 
idag står företaget för ett stort 
infl öde av handel till Ale. Ett 
industriområde kommer att 
växa fram på höjden bakom 
Klädkällaren och boende i nya 
bostadsområden i södra Nö-
dinge får en snabbare utfart 
på E45, säger Jarl Karlsson.

Inget val
Det blåste också en del kalla 
vindar. Ale-Surte Bandy-
klubbs projekt med en inom-
husarena fi ck problem med 
fi nanserna och en konkurs 
hotade.

– Klubben hade en övertro 
på sin förmåga och kalkylen 
för driften var överdrivet po-
sitiv. Kommunen hade inget 
val och tvingades köpa bandy-
huset. Idag kan vi konstatera 
att vi trots allt har fått den bil-
ligaste bandyarenan med tak, 
säger Karlsson som inte heller 
kom vidare med en planerad 
utbyggnad för Ale Torg.

– Det förslag som presen-
terades då hävdar jag var för 
stort vid den aktuella tidpunk-
ten, därför gick vi inte vidare. 
Men det fanns fl er idéer och 
varför det runnit sirap i pro-
cessen för att bygga nya bo-
städer vid gymnasiekullen 
förstår jag däremot inte.

Utmaningen som Kom-
munstyrelsens ordförande 
blev inte lättare av att han 
2007 drabbades av en stroke 
och blev sjukskriven, först på 
heltid sen på deltid i nästan ett 
och ett halvt år.

– Jag fattade inte vad det 
handlade om och var uppgi-
ven, men min fru, kommun-
direktör Stig Fredriksson, 
erfarna partikamrater som 
Hasse Andersson och Ela-
ine Björkman med fl era gav 
mig framtidstron tillbaka. Jag 
är enormt tacksam än idag 
för vad de gjorde för mig un-
der denna tuffa tid, säger Jarl 
Karlsson.

Jarl Karlsson hävdar att beslutet att köpa trafikplatsen i Stora 
Viken är hans viktigaste under perioden som Kommunstyrel-
sens ordförande. Trafikverket ville egentligen inte ha den, men 
för 25 miljoner kronor byggdes överfarten som borgade för att 
Klädkällaren vågade öppna sin framgångsbutik 2013.
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Jalle har varit med från början
– Ingen kan Ale som han

JARL KARLSSON

Ålder: 64

Familj: Gift med Nada

Tunga politiska uppdrag: 
Ledamot i Skolstyrelsen i 

Starrkärrs kommun 1970-

74, ledamot i Skolstyrelsen 

i Ale 1975-78, ordförande 

i Älvängens kommundels-

nämnd 1982-91 och 94-97, 

Utbildnings- och kulturnämn-

dens ordförande 1994-1998, 

Vård- och omsorgsnämndens 

ordförande 1999-2006, 

Kommunstyrelsens ordfö-

rande 2007-2010, ledamot i 

kommunfullmäktige 1970-

Politisk förebild: Olof Palme. 

”Hans ord; Politik är att vilja! 

har präglat mig starkt”.

Skickligaste debattören: 
”Lars-Ove Hellman, ingen 

kan sätta samma knorr på ett 

inlägg som han”. 

Tuffast politiska motståndare: 
”Jag får väl säga min trä-

tobroder Jan A Pressfeldt 

(AD) som jag sällan tycker har 

haft rätt”.

Favoritplats i Ale: ”Trafi kplat-

sen och bron i Stora Viken. 

Det var mitt viktigaste beslut 

under min tid som kommu-

nalråd”.

Gjort i sommar: ”Som vanligt 

har vi varit i Kroatien. Vi har 

hittat en pärla som heter 

Fazana, en mil utanför Pula”.

Lasse Carlbom Joanna Wolodarska Nord

Lasse Carlbom

”Varje människa har rätt till 
kunskap samt ekonomisk och 
social trygghet.”

Joanna Wolodarska Nord

”Jag vill ta strid för varje  
människas rätt att forma sitt 

eget liv.”

DET SOCIALLIBERALA ALTERNATIVET I ALE!


