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Demokrati på kom-
munal nivå är en 
ingen enkel pro-

cess. Folkvalda politiker, i 
de flesta fall oavlönade, skall 
med hjälp av professionel-
la tjänstemän inom de olika 
förvaltningarna forma kom-
munen i den riktning ma-
joriteten av befolkningen 
önskar. Två huvudförutsätt-
ningar för att den kommu-
nala politiska processen skall 
bli framgångsrik är att vi po-
litiker är kompetenta och 
pålästa och agerar ansvars-
fullt samt ett stort ömsesi-
digt förtroende mellan oss 
politiker och de tjänstemän 
som skall verkställa våra po-
litiska beslut.

Jan Skogs utspel om lä-
rarnas ansvar för gymna-
sieskolans dåliga ekono-
mi är därför mycket olyck-
ligt av två skäl. Dels visar det 
på en oroväckande okun-
skap om en betydelsefull del 
av den kommunala verksam-
heten hos en av kommunens 
två heltidsanställda politi-
ker men lika mycket bidrar 
det till att minska förtroen-
det för politiker som grupp 
bland kommunens tjäns-
temän. Vi politiker måste 
genom våra handlingar visa 
tjänstemän och medbor-
gare att vi förtjänar ansva-
ret att göra prioriteringar av 
kommunens resurser, annars 
sätts hela vårt demokratis-
ka system på spel med tjäns-
temannavälde som natur-
lig följd. 

Ales gymnasielärare har 
varken fler eller färre un-
dervisningstimmar än gym-
nasielärare i andra kommu-
ner, det vill säga 520 timmar 
klassundervisning under ett 
år. Den tid de inte har klass-
undervisning ägnas åt andra 
lärarrelaterade uppgifter. 
Förberedelser och efterar-
bete, bedömning och be-

tygssättning, individualise-
ring av undervisningen, del-
tagande i konferenser och 
arbetslagsträffar, pappersar-
bete, föräldramöten och in-
dividuella utvecklingssam-
tal med elever. Till stor del 
är det uppgifter som lärarkå-
ren fått via politiska beslut. 
Enligt avtal mellan fackför-
bund och arbetsgivare är lä-
rarnas totala arbetstid 45 
timmar/vecka. 35 av dessa är 
av rektorn reglerad arbets-
platsförlagd arbetstid och 
resterande tid förfogar lärar-
na själva över. 

Om vi politiker vill att lä-
rarna skall ägna mer tid till 
eleverna och mindre åt annat 
måste vi inse att det är vi 
som beslutsfattare som bär 
ansvaret för lärarnas arbets-
beskrivning och att det såle-
des endast är genom ändrad 
lagstiftning en förändring 
kan ske. Att öka undervis-
ningsskyldigheten för gym-
nasiets lärare utan att sam-
tidigt befria dem från andra 
uppgifter skulle skapa en 
omöjlig arbetssituation för 
en yrkesgrupp som redan 
har en mycket hög arbets-
belastning. Att i ett känsligt 
politiskt läge skylla ekono-
miska svårigheter på lärar-
kåren innebär inte bara att 
man riktar bössan åt fel håll 
utan även ett hån mot en hel 
yrkeskår. 

Kommunalrådet Skog 
är inte helt oväntat ute och 
cyklar även vad gäller lära-
res löner. Den genomsnittli-
ga lönen för gymnasielärarna 
på Ale gymnasium är enligt 
uppgift från rektor ca 27 000 
och inte de 30 000 som Skog 
själv höftade till med. I jakt 
på argument för sitt populis-
tiska antagande att gymna-
sielärarnas löne- och anställ-
ningsförhållanden är orsaken 
till en eventuell flytt av Surte 

bibliotek tycks kom-
munalrådet behöva 
töja en del på san-
ningen.

Utbildning och 
kulturnämndens, 
och i synnerhet 
gymnasieskolans, 
ekonomiska bekym-
mer är en angelä-
gen fråga att lösa. 
Ett samhälle som 
inte har råd att satsa 
på ett brett kultur-
utbud är illa ute och 
det är högst otill-
fredsställande om 
Alebornas möjlig-
heter till ett rikt 
kulturliv inskränks 
pågrund av gymna-
sieskolans minskade 
söktryck. Miljöpar-
tiet saknar tyvärr re-
presentation i nämn-
den men som an-
svarskännande po-
litiker upprörs vi över att 
kommunens andreman ägnar 
så lite tid åt efterforskning-
ar innan han gör kategoriska 
uttalanden i pressen. Låt oss 
hoppas att hans partikollegor 
i nämnden besitter större 
kunskap i ämnet när det är 

dags att avgöra Surte biblio-
teks framtid.

Miljöpartiet de Gröna
Marcus Larsson, 

Åsa Kasimir Klemedtsson, 
Minna Ljungberg

Angående Jan Skogs insändare 
om Surte bibliotek och gymnasieskolan
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I Ale-kurirens senaste 
nummer skriver Jan Skog 
att skälet till UKN:s eko-

nomiska problem är att gym-
nasielärarna enbart jobbar 14 
lektionstimmar i veckan,  ” 
inte ens halvtid även om jag 
behöver förbereda mig” fort-
sätter han. 

Jan Skogs angrepp på 
gymnasielärarkåren i Ale är 
en grov förolämpning och 
hans sakuppgifter är direkt 
felaktiga, bristfälliga och 
dåligt underbyggda. Det är 
tydligen så Jan Skog förbe-
reder sig; han kontrollerar 
inte fakta, håller sig inte till 
sanningen och han bemödar 
sig inte om att ge en allsidig 
bild. Då är vi inte förvånade 
om hans förberedelser inte 
tar särskilt lång tid.

Det skulle inte våra heller 
göra om vi arbetade lika-
dant. Som de flesta vet inne-
bär läraryrket mycket mer än 
att hålla lektioner. Idag ingår 
det för alla gymnasielära-
re att förutom förberedelser 
och att hålla lektioner, även 
rättning och bedömning av 
prov, rapporter och upp-
satser, samt betygssättning. 
Detta brukar kallas efterar-
bete. Ju äldre elever desto 
mer efterarbete. 

Därutöver har vi allt elev-
socialt arbete inkl föräld-
rakontakter, vi har kontak-
ter med andra personalgrup-
per och deltar i arrangemang 
och planering av olika akti-
viteter på skolan. Kompe-
tensutveckling ingår också. 
Därför har lärarna ett avtal 
som innebär 35 timmars reg-
lerad arbetsvecka och 10 
timmars förtroendetid till 
för- och efterarbete samt 
egen utveckling. Det innebär 
en arbetsvecka på 45 timmar 
vilket ger en årsarbetstid på 
1767 tim, vilket är samma 
som övriga anställda i privat 
och offentlig sektor. 

Det är bekymmersamt av 
flera skäl, att en av våra le-
dande politiker i kommu-
nen ger en så skev bild av 
verkligheten. Det skickar 

nämligen en väldigt tydlig 
signal om vad en inflytelse-
rik politiker vet och anser 
om utbildningsväsendet. I 
en tid då kommuner försö-
ker locka till sig nya invåna-
re och kanske speciellt barn-
familjer, är bra barnom-
sorg och skolor två starka 
argument för att välja en 
kommun framför en annan. 
Jan Skogs inställning visar 
inte på någon positiv syn på 
detta område. Vilken familj 
väljer en kommun där poli-
tiker torgför en så okunnig 
och negativ syn på utbild-
ning? Tvärtom så blir idag 
barnens skolor allt viktigare 
för föräldrarna. Närhet till 
bra skolor är en framgångs-
faktor för en kommun. Det 
har inte Jan Skog insett och 
det är definitivt ingen bra 
reklam för Ale. 

När vi läste din insän-
dare kändes det som om 
vi förflyttades 30 år tillba-
ka i tiden. Då kunde lärare 
ofta få höra gliringar av 
det här slaget. Idag hör vi 
sällan sådana kommenta-
rer. Varför? Allmänheten 
har insett att läraryrket är 
ett krävande yrke och att det 
dessutom kräver en lång ut-
bildning. Att leda  ungdomar 
och föra dem mot uppställ-
da kunskapsmål är ett viktigt 
och svårt uppdrag och löne-
nivån för  gymnasielärare är 
låg i jämförelse med andra 
yrken som kräver lika lång 
utbildning.

Vi hoppas att den inställ-
ning som Jan Skog ger ut-
tryck för i sin insändare 
enbart står för honom själv 
och inte övriga politiker i 
hans parti eller i kommunen. 
I annat fall är man inne på 
ett farligt sidospår som inte 
bådar gott för Ale kommuns 
framtid. 

För lärarna på Ale gymnasium
Lokalombudet för Lärarna Riks-

förbund och Arbetsplatsombudet 
för Lärarförbundet

Gisela Andrén
Håkan Liljered

Svar till Jan Skog

Utbildnings- och kul-
turnämnden har inte 
fattat något beslut 

om flyttning av biblioteket. 
Det förslag som nu finns på 
en samlokalisering av bibli-
oteket och museet i muse-
ets lokaler är ännu så länge 
ett förslag i beredningen på 
förvaltningen. Något beslut 
kommer vi inte att ta förrän 
vi vet att vi har alla bitarna 
på plats. Det vill säga att vi 
även i fortsättningen kan er-
bjuda en bra biblioteksverk-
samhet i Surte. Självklart ska 
både biblioteket och museet 

kunna erbjuda en bra miljö 
för både besökare och per-
sonal.
Den nuvarande samlings-
lokalen är flitigt använd inte 
minst för pensionärernas 
verksamhet. Detta måste vi 
hitta en lösning på och det 
arbetet pågår och där vi har 
en dialog med brukarna i 
Surte. Min förhoppning och 
vilja är att vi ska kunna be-
hålla den samlingslokal man 
har idag.

Uppdraget vi har är att 
anpassa vår verksamhet till 

de ekonomiska ramarna. 
Detta medför naturligtvis 
att vi måste se över alla våra 
kostnader. Att vi tittar över 
lokalerna inom vår verksam-
het är också en normal pro-
cess i att ständigt se över 
verksamheterna för att få 
så mycket verksamhet som 
möjligt för de pengar vi fått.

Så, Jan, att ”skylla” den 
eventuella flytten av bib-
lioteket på Ale Gymnasi-
um och lärarna där kändes 
både plumt och dumt. Både 
du och jag vet att gymna-
siet liksom vår vuxenutbild-

ning genomgår en omfattan-
de omställningsprocess för 
att komma i balans med sin 
budget. 

När det gäller arbetsti-
der och löner för våra lärare 
så är de reglerade i avtal. Jag 
hoppas att du Jan också är av 
den uppfattningen att vi ska 
följa de avtal som gäller på 
arbetsmarknaden. 

Monica Samuelsson
Ordförande Utbildning-

 och kulturnämnden

Monica Samuelsson svarar Jan Skog

Min insändare förra 
veckan om Bibli-
oteket i Surte tog 

tydligen skruv. 
Kanske inte så som jag 

hade tänkt mig utan från 
lärarna i 
Gymna-
siet. Det 
var verkli-
gen blan-
dad kom-
pott, allt 
från Nazist och fascist till 
mindre vetande har jag fått 
veta att jag är. 

Den bilden stämmer 
kanske inte överens med 
min egen bild. Sen skulle 
jag väl kanske inte göra 
sådana uttalanden om mina 
medmänniskor utan att 
noga tänka mig för. Jag blir 
också förvånad att de som 
säger det här skall under-
visa våra ungdomar och 
ge dem en del värdering-
ar inför framtiden. OBS nu 
är det inte alla lärarna som 
gett uttryck för dessa kraf-
tord utan en klar minoritet. 

Vad jag skrev i insända-

ren var att det fanns lärare 
som inte hade full tid men 
ändå full lön. Inte många 
men några få. Jag måste ha 
uttryckt mig klumpigt och 
för att inte alla skall ta illa 

vid sig så 
vill jag be 
om ursäkt 
för mitt 
otydliga 
budskap. 
Jag vet 

att de flesta lärarna på vårt 
gymnasium jobbar hårt, 
gör ett bra jobb och att inte 
alltid arbetstiden räcker 
till för alla förberedelser. 
Återigen det var inte er jag 
menade. Jag tycker att ni 
gör ett bra jobb under de 
förutsättningar som gäller 
men tyvärr så innebär ma-
joritetens budget att orga-
nisationen måste hållas på 
en miniminivå. 

Återigen så vill jag be 
er som tog illa vid sig om 
ursäkt.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Vilken reaktion

>>Återigen så vill jag be 
er som tog illa vid sig om 

ursäkt.<<


