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Har du koll på 
dina rättigheter?
Hos oss får du bra konsumentråd!

Nu också för dig i Ale kommun.

Vi ger utbildning i konsumenträtt till skolor,
företag, föreningar och organisationer, gör
marknadskontroller och medverkar i en rad pro-
jekt och evenemang som rör vår konsumtion. 

• Ring våra konsumentrådgivare 
tel 031-61 15 15, mån-tors kl 9-12.

• Titta på vår hemsida, 
www.konsument.goteborg.se 

• Skicka e-post till 
info@konsument.goteborg.se

• Besök oss på Postgatan 16 i Göteborg.
Receptionen öppen mån-fre kl 08.30-16.30.
Lunchstängt kl 12-13.

Välkommen till 
Konsument Göteborg 

Som konsument kan du inte vara expert på allt. Därför finns vi.
Har du frågor inför ett köp eller klagomål på sådant du redan köpt?

Fråga oss – och vi svarar. 
Vi ger dig råd i konsumentfrågor som t.ex. boende, internet/teletjänster,
bilköp, försäkringar, resor och reklam.

Alebo!

Edra minnen äro korta! 
Det var inte länge 
sedan vi diskuterade 

budget i Kommunfullmäk-
tige. Då lade Allians för Ale 
ett budgetförslag med mer 
pengar till Barn- och Ung-
domsnämnden än vänsterma-
joriteten gjorde. Vi kan bara 
beklaga att Ni vänsterpartis-
ter valde att stå bakom det 
förslag, som hade framarbe-
tats av socialdemokraterna. 
Problemet är att Ni inom 
majoriteten tar alla inkom-
ster och bidrag från staten 
och gör dem till ramhöjande 
medel. När sen staten slutar 
att bidraga med dessa pengar 
måste de hittas inom organi-
sationen. Lägger man sen till 
det faktum att Ni fullständigt 
nonchalerar de budgetdirek-
tiv som ges kan det bara gå 
åt skogen. Vad vi menar med 
detta är att Kommunfullmäk-
tige har lagt ut omstrukture-
ringspengar både 2005 och 
2006 för att klara av den elev-
nedgång vi har framför oss.

Ni i majoriteten puttade 
bara in pengarna i driften och 
stoppade huvudet i sanden! 
Vi citerar en av era företrä-
dare:  ”Det ordnar sig ! Vi får 
säkert extrapengar”. Med en 
sådan inställning blir det inte 
bra. Det måste finnas konti-
nuitet i den kommunala verk-
samheten. Man kan inte ena 
stunden öppna ett dagis i ett 
område på landsbygden för 

att sen lägga ner det så fort 
det blir problem med eko-
nomin. De som har flyttat 
ut till de områdena har gjort 
det just för att det finns ett 
dagis. Ing-
marie Thor-
stensson (v) 
med flera – 
kontinuitet 
och långsik-
tigt tänkande 
är måsten!

Vi inom Allians för Ale är 
överens om att: 
•  Hålanda förskola och 

daghem ska finnas kvar!
•  Alvhemsskolan ska inne-

hålla barnomsorg och skola 
t.o.m tredje klass!

•  Starrkärrsskolan skall ha 
förskola och klass 1-3!

•  Alaforsskolan föreslår vi ska 
läggas i ”malpåse” tills elev-
antalet ökar igen!

• Simhallen ska vara kvar!
•  Kötid till barnomsorgen 

skall inte bli längre utan 
tvärtemot minska till åt-
minstone halva tiden!

•  Grupperna i skolan skall 
före år 2010 inte överstiga 
20 elever!

Panik har aldrig skapat 
något konstruktivt utan vi 
ser att bara några år framåt i 
tiden så ökar elevantalet igen. 
Då är det bra att ha kvar 
en del resurser även om de 
kommer att kosta en slant när 
de inte används. Likaså är det 

oklokt att lägga ner skolor i 
den ena delen av kommunen 
samtidigt som man vill bygga 
ut i andra. Kan vi sedan få 
den kommunala skolan att 

inse förde-
len med fri-
skolan och ta 
efter de bästa 
sidorna från 
den blir det 
på sikt lättare 
att planera. 

I Kommunfullmäktige har 
vi enhälligt tagit en Vision 
där vi är överens om att an-
talet Alebor ska öka. Är det 
då rätt tid att stänga för-
skolor och skolor? För att 
lösa det akuta ekonomis-
ka läget kommer vi att före-
slå att kostnaden för Alafors-
skolan - under den tid den 
inte används av skolan - läggs 
på Kommunstyrelsen och fi-
nansieras genom årets över-
skott. Likaså föreslår vi att fi-
nansiera Alvhemsskolan och 
Hålanda förskola genom att 
ta 3,5 Mkr från årets över-
skott. För att minska barn-
omsorgskön kommer vi att 
föreslå en kommunal ”dag-
mamme-pool”, som en buf-
fert för upp- och nedgångar-
na i barnantalet.  

Allians för Ale
Jan Skog (m)     

Rose-Marie Fihn (fp)
Roland Wall (c)     

Sune Rydén (kd)

Så vill Allians i Ale lösa krisen:

Använd årets överskott
Skolverket visar i en 

rapport att friskolor-
na skapar mervärden 

för alla, men de ideologiska 
skygglapparna sitter fast på 
vissa partier, vänster kartel-
len. Det måste bli slut på på-
hoppen på friskolornas rätt 
att verka! Att vi har fått en 
friskola i Ale är bra för elev-
erna det menar Kristdemo-
krater.

Skolverket har som sagt 
publicerat en rapport som 
visar att fristående skolor 

klarar sig bättre än kommu-
nala skolor, men också att 
kvaliteten och effektiviteten 
ökar även i den kommunala 
skolan på orter där det finns 
fristående skolor. I diskussio-
nen som har förts i Ale om 
nedläggning av skolor, kan 
en friskola utgöra ett alter-
nativ för en lokal utveckling.
Friskolorna har kommit för 
att stanna. Redan när Krist-
demokraterna bildades 1964 
var friskolorna en av de vik-
tigaste frågorna, en reform 
som också genomfördes när 

Kristdemokraterna kom i re-
geringsställning i början av 
90-talet.

Vänsterkartellen har för-
sökt pränta in att friskolor 
tar resurser från den kom-
munala skolan och utarmar 
densamma. Det visar sig vara 
precis tvärtom, den kommu-
nala skolan utarmas inte av 
friskolor utan förbättras av 
dem. 

Tony Karlsson 
kristdemokrat i Ale

>> Likaså är det oklokt att 
lägga ner skolor i den ena 

delen av kommunen 
samtidigt som man vill 

bygga ut i andra. <<

Friskolorna är bra!

Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat 
vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver både behandlingshem, 
familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna inom Västra Götalands 
län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Vi söker 

Familjer i Göteborg och Borås med omnejd!
Vi arbetar med ett strukturerat behandlingsprogram kallat MTFC (Multidimensional Foster Care) 
för ungdomar 13-18 år. I behandlingen ingår att ungdomen under en period på 8-12 månader bor i 
fosterhem. Ungdomarna är i riskzonen och tränas framförallt i positiva beteendeförändringar. 

Vi söker Er som vill ta ett uppdrag som fosterhem. Ni kommer att ingå i ett behandlingsteam och 
får en 2-dagars grundutbildning samt kontinuerlig handledning en gång per vecka. Det krävs att en 
vuxen är hemma på heltid. Heltidsersättning utgår.

Är Du och din familj intresserade av att prova detta arbetssätt? Kontakta Lena Wiklund 0705-14 55 
05, eller maila till lena.wiklund@gryning.se
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