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NÖDINGE. Satsningen 
på infrastrukturen är 
stor i Ale kommun de 
kommande åren, men 
det är ändå barn och 
unga som prioriteras i 
de tre majoritetpartier-
nas budget för 2009-
2010.

– Förutom de 10 mil-
joner kronor för peda-
gogisk utveckling som 
vi redan tagit beslut 
om, ger vi Barn- och 
ungdomsnämnden 
ytterligare 4 miljoner. 
Infrastruktur i all ära, 
men i Ale sker det inte 
på bekostnad av de 
mjuka verksamheterna, 
betonar kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (s).

För första gången presente-
rar socialdemokraterna, vän-
sterpartiet och miljöpartiet 
en gemensam tvåårsbudget 
med tillhörande strategisk 
plan. Den har sin utgångs-
punkt i vision Ale 2020 och 
bär nyckelorden nära, nytän-
kande och naturligt.

– Vi betonar också att ett 
starkt fokus ska ligga på till-
växt, hållbar utveckling och 
inte minst Alebornas välbe-
finnande. Kommunen ska 
bidra till att aleborna känner 
sig delaktiga, trygga och har 

en positiv framtidstro, sum-
merar Jarl Karlsson.

Den gigantiska utbyggna-
den av E45 till en fyrfältsväg 
och järnvägen till ett dub-
belspår med pendeltågstrafik 
från fem av Ales orter präglar 
också de investeringar som 
kommunen måste göra de 
kommande åren.

– Det vore konstigt om 
inte vi som kommun vågar 
satsa när staten lägger drygt 
10 miljarder mellan Göte-
borg och Trollhättan. Pen-
deltåget som underlättar 
kommunikationerna bäddar 
för den kommande expansio-
nen i Ale. Vi har satt som mål 
att vara 35 000 invånare 2020 
och det är en stor utmaning, 
men vi har alla förutsätt-
ningar att lyckas, menar en 
mycket positiv Jarl Karlsson.

För att klara tillväxten 
har ett bostadsförsörjnings-
program tagits fram. Detta 
ligger till grund för framti-
dens boende i Ale.

Nya banor
– Vi ska försöka tänka i nya 
banor och inte bygga på 
gamla sätt. Så kallade passiv-
hus ska vi titta särskilt mycket 
på. Det handlar om att tänka 
nytt och att tänka energi-
snålt, säger Peter Rosengren, 
gruppledare för miljöpartiet 
i Ale.

Kollektivtrafiken förstärks 

med 5,5 miljoner kronor för 
en fortsatt utveckling.

– Dessutom har vi givit 
Västtrafik i uppdrag att 
utreda möjligheten för att 
skolkorten ska gälla även 
kvällstid och lägre kupong-
avgifter för kollektivtrafikre-
sor inom Ale samt förutsätt-
ningarna för gratisresor för 
pensionärer under lågtrafik, 
berättar Johnny Sundling, 
partiordförande för vänster-
partiet i Ale.

Demokratifrågorna nämns 
också särskilt i tvåårsplanen 
och dessutom finns det en 
symbolisk summa avsatt för 
åtgärder föreslagna på orts-
utvecklingsmöten.
– Vi tycker det är viktigt att 
poängtera för aleborna att vi 
menar allvar med lokalde-
mokratin. Kommer det upp 

förslag som inte är särskilt 
dyra att genomföra ska det 
finnas en pott med pengar att 
tillgå. Vi avsätter 200 000 kr 
om året för ”småjobb” som 
föreslagits på ortsutveck-
lingsmöten i Ale, säger Jarl 
Karlsson.

Annars är det barn och 
unga – med fokus på skolan 
– som prioriteras särskilt i 
strategisk plan. Arbetsron 
och tryggheten ska öka i 
skolan. Sedan tidigare har 
10 miljoner kronor riktats 
under 2008-2010 till nya ini-
tiativ i pedagogisk utveckling. 
Under de två kommande åren 
tillförs Barn- och ungdoms-
nämnden ytterligare 4 miljo-

ner. Satsningen på skolan har 
delvis en koppling till de låga 
studieresultaten där rekord-
många i år saknade behörig-
het till gymnasieskolan.

Särskilda behov
– Självklart har det påverkat 
oss. Vi har betonat att barn 
med särskilda behov ska pri-
oriteras, säger Jarl Karlsson 
som också berättar att fram 
till 2012 kommer cirka 145 
miljoner kronor att användas 
till nya förskolor och grund-
skolor.

Ale gymnasiums framtid 
och möjliga utveckling ska en 
särskild arbetsgrupp utreda. 
Majoritetens ambition är att 

entreprenörskap utvecklas 
som profil för hela skolan. 
Försommaren 2009 ska 
gruppen redovisa ett förslag 
till förändrat programutbud.

Kommunalskatten föreslås 
vara oförändrad, det vill säga 
22 kr. Totalt beräknas Ale ha 
en omslutning på skatter och 
avgifter motsvarande 1,2 mil-
jard kronor nästa år. 100% av 
pengarna är utlagda.

Majoritetens budgetför-
slag antas med stor sannolik-
het av Ale kommunfullmäk-
tige 29 september.

Stora satsningar på infrastrukturen

Stora satsningar görs i infrastrukturen i Ale, men inte på bekostnad av barn och unga, lovar 
majoriteten. Ale kommun delfinansierar en trafikplats i Stora Viken, där ett nytt industriom-
råde är planerat.

Jarl Karlsson (s)
Kommunstyrelsens ordfö-
rande.
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Yrkesutbildningar för dig
som är fl ykting/invandrare
Lärcentrum Komvux i Ale kommer inom kort att 
starta nedanstående yrkesutbildningar för dig som 
är fl ykting/invandrare i Ale kommun.

• Bageri – start v. 39

• Lokalvård – start v. 37

• Restaurang/storhushåll – start v. 39

• Handel (affär, försäljning) – start v. 41

• Personlig assistent – start v. 41

Studiemedel kan sökas via CSN. 
Ansökningsblankett och ytterligare information får du 
av projektledare Tage Lindström på tfn 0704-320670 
eller Rektor Inga-Lena Lindenau 0303-330 362. 
Utbildningarna ges i samarbete med kommuner 
i regionen och är ett ESF-projekt.

– Men inte på bekostnad av barn och unga

ALAFORS. Majorite-
tens riktade pengar till 
skolan de kommande 
åren välkomnas.

Barn som far illa och 
elever med särskilda 
behov är i fokus.

– Det handlar om att 
stimulera satsningar 
som på sikt kan spri-
das brett över hela 
kommunen. Vi har ett 
antal intressanta pro-
jekt på gång som för-
hoppningsvis kan höja 
kvalitén i grundskolan, 
säger verksamhetschef, 
Peter Madsen.

Under åren 2008-2010 satsar 
Ale kommun 10 miljoner 
kronor (Mkr) på skolutveck-
ling. Främst handlar det om 
att stimulera nya initiativ till 
pedagogisk utveckling och 
satsningar på barn med sär-
skilda behov.

– Det här är väldigt posi-
tivt. Jag tycker dessutom 
att det är bra att vi får vi får 
ansöka om medel. Det stäl-
ler krav på att tänka till och 
utforma projekten så utveck-
lande som möjligt. Hittills 
har vi fått beviljat pengar 
till en satsning på läs- och 
skrivutveckling samt mat-
teutveckling. Två lärare får 
tid att följa den pedagogiska 
utvecklingen på området. 
De har sedan i uppdrag att 
sprida nya tips och råd till 

skolorna. De kommer säkert 
också att komma med förslag 
på gemensam fortbildning 
och kompetensutveckling 
för personalen, säger Peter 
Madsen.

Den nya samverkansfor-
men SSPF, skola – social-
tjänst – polis – fritid, får en 
koordinator för att stärka 
samarbetet ytterligare.

– Det här gör att vi kan 
få ut ännu mer av SSPF. I 
Nödinge har vi arbetat inten-
sivt efter denna modell och 
har väldigt goda erfarenheter 
av samarbetet. Nu vill vi föra 
ut våra idéer och sprida kon-
ceptet till övriga Ale, berättar 
Madsen.

SSPF syftar till att få en 
mer samlad bild av barn som 
far illa. Enligt Madsen är det 
totalt meningslöst när varje 
verksamhet jobbar på sitt 
håll.

– Däremot händer det 
mycket om alla drar samti-
digt, åt samma håll. Egent-
ligen vill vi tillbaka till det 
gamla talesättet; ”Alla barn 
är allas barn – och det krävs 
en hel by för att fostra dem”.

År 2009 riktas 600 000 
kronor till operativa åtgärder 
med koppling till SSPF med 
syfte att förebygga institu-
tionskostnader, skadegörelse 
med mera.

– Dessa pengar kommer 
att göra stor nytta. Det finns 
många goda idéer, men ofta 
stupar det på att vi inte vet 

vem som ska finansiera dem. 
Nu kan vi till exempel sti-
mulera föräldrar och natt-
vandrare med intressanta 
föreläsningar, vi kan testa lite 
okonventionella metoder för 
att hitta en snabb lösning på 
ett problemområde, förkla-
rar Madsen.

Det finns också planer på 
att genomföra ett större IT-
projekt i grundskolan.

– Synen på datorer i skolan 
förändras och det gäller att 
hänga med. Idag utbildar 
vi inte längre eleverna om 
datorn som ett hjälpmedel, 
utan mer som ett verktyg i 
vardagen. Det är nu också 
bevisat att datorn underlät-
tar läs- och skrivinlärningen, 
särskilt för barn med svårig-
heter, säger Madsen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Miljonerna välkomnas till skolan

Peter Madsen, verksam-
hetschef för grundskolan i 
Ale, välkomnar majoritetens 
satsning på barn och unga 
i Ale.
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