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Företagarna Ale höll 
sitt ordinarie årsmöte 
den 11 april på Repsla-

garmuseet i Älvängen. Efter 
sedvanliga förhandlingar 
avnjöt vi en härlig landgång.

Företagarna genomgick 
en förändring genom att två 
goda medarbetare lämnade 
skutan, nämligen Jan Olofs-
son och Ann Sundvisson. 
Jan måste ägna mer tid åt 
sitt företag och Ann har bytt 
tjänsteställe och arbetar nu 

utanför Ale kommun.
In i styrelsen kom Lena 

Gillholm, verksam på Han-
delsbanken i Nödinge, och 
Peter Tifelt, tidigare affärs-
ledare på Calles Cash i Yt-
terby som numera arbetar 
med allehanda styrelseupp-
drag samt driver en hästgård 
i Alvhem.

I övrigt sitter styrelsen 
kvar med Bengt Englund 
som ordförande, Barbro Er-
icsson, Berndt Schmeikel, 

Kikki Dahlström, Dick 
Sporre, Boo Baeckström 
och Tage Lindström.

Sedan vidtog ett intres-
sant reportage av eldsjälar-
na på Repslagarmuseet om 
flaggskeppet ”Götheborg”, 
där vi fick se via bilder hur 
det såg ut när skeppet an-
gjorde hamnar ute i världen.

Nu ser vi fram emot ett 
nytt verksamhetsår med idel 
goda erövringar.

Bengt Englund

Årsmöte i Företagarna Ale

Alla är överens. Eko-
nomer, riksdagspoliti-
ker och kommunpo-

litiker, lärare och personer i 
näringslivet. De utmaning-
ar Sverige står inför, kräver 
utbildad arbetskraft och så 
många som möjligt i arbete. 
Ett litet land behöver stora 
kunskaper. Om våra ung-
domar får möjlighet att ut-
vecklas, växa som människor 
och förverkliga sina livsmål, 
kommer de att göra vårt lilla 
land större i världen.

“Sverige ska vara världens 
bästa land att växa upp i. 
Barnens väl idag avgör Sve-
riges framtid. Skolan ska ge-
kunskap åt alla.” (Socialde-
mokraternas Valmanifest 
2006)

Kunskap och lärande 
stärker människor. Ökade 
kunskaper ger människor 
större förutsättningar att ut-
vecklas, påverka sina liv och 
få mer inflytande i samhäl-
let. Skolan skall ge den ut-
veckling, de grundläggan-
de kunskaper och den själv-
känsla som alla behöver och 
har rätt till. Dagens barn 
och unga skall få sin vetgi-
righet och nyfikenhet stimu-
lerad så att de hittar lusten i 
lärandet.

Inför 2006 års val talade 
socialdemokraterna ofta 
om att de vill ha en skola 
för alla, där alla barn får ta 
plats och synas, där alla får 
lika möjligheter till kunskap 
och utveckling. En skola där 
alla skall få samma chans. 

En skola som utgör en trygg 
plats i barnens liv.

Socialdemokraterna i Ale 
konkretiserade detta i ett 
löfte om att; 

”Extra resurser till barn 
med särskilda behov, ska 
vara den post som sätts först 
i skolans budget. Alla ska få 
samma chans till kunskap. 
Fler ska ha godkänt betyg i 
alla ämnen.”

Det är ett misslyckan-
de när barn lämnar grund-
skolan utan att kunna läsa, 
skriva och räkna. Elever-
na ska förberedas för hög-
skolestudier och internatio-
nella kontakter. Eleverna 
ska lära sig de grundläggan-
de och demokratiska värde-
na i skolan.

Vi har inte råd att ställa 
någon utanför. Varje elev 
som skolan tappar är en för-
lust för det gemensamma 
och en tragedi för den en-
skilde. För varje ung män-
niska som får möjlighet att 
växa, växer också Sverige. 
Det är därför som ett litet 
land behöver stora kunska-
per.

Områdeschefen för Ale 
Norra skolområde, Lena-
Maria Vinberg, beskriver (i 
november 2006) konsekven-
serna av kommunens bespa-
ringar på följande sätt;

”Alla skolor minskar på 
grupptimmar och resursper-
soner såsom elevassistenter. 
Kvalitetsarbete och pedago-
gisk utveckling står tillba-
ka. De satsningar som skulle 

behövas för att nå målen om 
lägre sjuktal och fler elever 
som når målen i alla ämnen 
liksom de särskilda sats-
ningar som vore önskvär-
da inom tidig läsinlärning 
och matematik kunde om-
rådet inte genomföra redan 
inför 2006. Elever i behov 
av särskilt stöd kommer inte 
att kunna få sina behov till-
godosedda. 2007 års budget 
innebär minskad målupp-
fyllelse och brister i arbe-
tet med skolans uppdrag att 
möta eleverna utifrån varje 
elevs förutsättning.” 

Med ovanstående kända 
konsekvenser fattar politi-
kerna i barn- och ungdoms-
nämnden (7 mars 2007) be-
slutet om besparingar avse-
ende personalkostnader om 
2,7 miljoner kronor för Ale 
norra skolområde.

Det råder en bred sam-
stämmighet utanför Ales po-
litiska ledning om att anta-
let vuxna/lärare är en viktig 
framgångsfaktor för skolan.

Vad är det Eje Engs-
trand, Jarl Karlsson med 
flera vet om pedagogisk 
verksamhet som varken 
kommunens ansvariga tjäns-
temän, Skolverket, lärare 
eller vi föräldrar har känne-
dom om?

Maria Larsson & 
Jonas Bengtsson

Föräldrar till barn på Maden-
skolan

Alla ska med - så enkelt är det (?)
Som politiker har vi ett 

arbetsgivaransvar för 
vår personal och det är 

inte acceptabelt att politiker 
i media är nedlåtande eller 
kränkande mot sin perso-
nal. Det är ett arbetssätt som 
skapar arbetsmiljöproblem, 
sänker motivationen hos vår 
personal och bidrar definitivt 
inte till att stärka arbetsgläd-
jen. Det skapar även pro-
blem med att såväl bibehål-
la som att rekrytera personal, 
med höga kostnader som 
följd. Det är viktigt att skilja 
på politikerns ansvar och 
tjänstemannens ansvar.

Är vi politiker oense i en 
fråga skall vi debattera och 
diskutera, även i media. Men 
blanda inte in personalen. 
De har ett jobb att sköta och 
vårt ansvar är att ge dem 
verktygen för att kunna göra 
ett så bra jobb som möjligt.

Miljö- och byggförvalt-
ningen har under många år 
varit underbemannad, hand-
läggningstiderna har varit 
långa, personalomsättningen 
och sjukfrånvaron har varit 
hög. Samtidigt har antalet 
ärenden ökat liksom kraven 
på medverkan från förvalt-
ningens personal i många 
viktiga samhällsstrategis-
ka frågor. Sammantaget har 
detta gjort att situationen för 
personalen blivit ohållbar. 
Självklart gagnar detta inte 
heller miljö- och byggnämn-
dens långsiktiga mål för en 
bra miljö och bra bostäder 
för våra invånare.

Vi politiker i Ale har tagit 
vårt ansvar och beslutat om 
en rad åtgärder i syfte att 
stärka organisationen och 
resurserna. Mycket är gjort 
och förvaltningen har bland 
annat genomfört en genom-

lysning av bygglovproces-
sen i syfte att korta hand-
läggningstiderna. Mycket är 
kvar att göra men vi politi-
ker måste bli tydligare i våra 
direktiv och kontinuerligt 
arbeta med att öka kvalite-
ten i verksamheten för att ge 
kommuninvånarna en god 
service. 

Rolf Gustavsson (s)
Ordförande i miljö- och bygg-

nämnden
Peter Rosengren (mp)

Ledamot i miljö- och bygg-
nämnden

Leif Hansson (v)
Ledamot i miljö- och bygg-

nämnden
Lars-Erik Carlbom (fp)

Ledamot i miljö- och bygg-
nämnden

Åke Niklasson (c)
Ledamot i miljö- och bygg-

nämnden

Politikerna har ett arbetsmiljöansvar!
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…är sista ansökningsdag!


