
Vi majoritetspartier (S, V, MP) är 
glada och stolta att leda kommu-
nen med de stora möjligheterna, där 

fokus ligger i utveckling kopplat till de tre 
orden: Nära, Nytänkande och Naturligt. 
Oppositionen erbjöds att vara med att skapa 
den nya visionen, men avvisade detta. Dess 
idé tycks vara - emot det mesta.  

Majoritetspartierna tog vara på möjlig-
heten att justera skattesatsen i höstas och 
kommer i samband med budgetjusteringar 
i juni att omfördela pengar. Detta är viktiga 
slantar – 14 Mkr! som Jan Skog sa nej till.

Jan Skog har fel om de 40 Mkr – läs hela 
vår motion i riksdagen, där det tydligt fram-
går att effekterna är neutraliserade genom 
uppräkning av de generella statsbidraget. 
Du försöker samma trick som finansmark-
nadsministern, men inte heller du lyckades! 
Den moderatledda regeringen försämrar 
villkoren för redan trängda människor, vilket 
är orättfärdigt.

Allt fler kommuner 
går mot en period av 
underskott i sina finan-
ser – läget är allvarligt. 
Vi anser att staten ska 
ändra sina priorite-
ringar, via högre skat-
teuttag av dem som har 
råd till detta – dessa 
grupper finns – tillför 
därför dessa pengar till 
kommunsektorn och 
dess välfärdsanställda, de blir väl använda. 
Riksdagsoppositionen har och kommer i 
sitt budgetalternativ att än tydligare visa på 
möjligheten.

Oppositionsrådet Skog har föreslagit 
kraftigt ökade kommunala utgifter - med 
mer än 10 Mkr på (ex: vårdnadsbidrag, 
återstart av ”byskolor”, kommunalt inhopp 
på Carlmarks industriområde – privatägt, 
nej till taxeinkomstsökningar, mm), utan att 
redovisa var pengarna för detta finns. Det 
är oansvarigt att tillstyrka dessa motioner, 
därför avslås förslagen. Majoritetspartierna 
har bättre prioriteringar i sin Strategisk plan. 

Vi utvecklar 
Väg- och järnvägsbyggnationen 
skapar behov av nya bostadsom-

råden samt intressanta verk-
samhetsområden för närings-

livet. Kronogårdsområdet i 
Älvängen, där Skanska och 
Veidekke tillsammans med 
kommunen utvecklar 400 
bostäder i olika upplåtelsefor-
mer är ett exempel. 

Ett annat är markköpet 
mellan Nödinge och Nol 
- Ale höjd - där planeringen 
nu påbörjas med cirka 500 
bostäder i flera upplåtelse-
former. Dessutom pågår ett 
tjugotal detaljplanearbeten 
med förtät-ningsmöjligheter 
runt de flesta av kommunens 
samhällen. 

Alebor – detta är de flesta i 
stora drag överens om, vilket 

v i i majoriteten är glada och 
stolta över.

Stora Vikens verksam-
hetsområde, mellan Bohus 
och Nödinge är nästa stora 
område, där kommunen via 
option redan sålt 60 000 
kvadratmeter till Alelion Bat-
teries. Företaget är idag i en 

viktig utvecklingsdel och med skicklighet 
och en gnutta tur kan detta ge många arbets-
tillfällen i Ale. 

EnergiTeknikCentrum (ETC) i Nol 
är ett centrum där högskolor och univer-
sitet möter industrin – en plats där goda 
forskningsresultat ska komma till industriell 
nytta. Syftet är att produktionsanpassa forsk-
ningsresultat och det gäller inom områdena 
bränsleceller och tillhörande system samt 
inom avancerade batterier och tillhörande 
komponenter. ETCs verksamhet utgör en 
kraftfull länk i uppbyggandet av ett hållbart 
energisystem, det vill säga en plattform för 
framtidssatsningar! 

ETCs verksamhet har utvecklats posi-
tivt sedan starten vid milleniumskiftet och 
två avknoppningar finns – Vätgas Sverige 
och Alelion Batteries. Målsättningen är fler 
avknoppningar. I denna verksamhet satsar 
kommunen återigen utvecklingspengar för 

fortsatt utveckling. 
Detta röstade du emot 
- Jan Skog - när ETC-
projektet skulle starta. 

Upprop skolan!
På samma grunder som 
vi tillsammans i Ale har 
drivit Vakna-projektet 
ska vi genomföra Fram-
tidens Skola. Kommun-
styrelsen har givit en 

arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ny skolplan för Ale – denna ska diskute-
ras med alla Alebor, detta blir troligen efter 
semestern i år. Vi hoppas att många vill vara 
med i diskussionen för skolan ligger oss 
varmt om hjärtat och många mer än oss! 

Detta ställer redan krav, men ger också 
möjligheter för skolutvecklingsdiskussioner 
för all skolpersonal, föräldrar och eleverna 
att inom beviljad ekonomisk ram, det vill 
säga med 2009 årspengar för verksamheten 
inklusive personalkostnader, målgrupps-
pengar och extra pengar kan det skapas en 
attraktiv skolmiljö såväl 2009 som år 2010. 
Vi tycker att pengar är viktiga, men inte allt, 
så alla nämnder har också fått ett effektivi-
tetskrav på 2%, vilket motsvarar strax under 
1 Mkr för Barn- och ungdomsnämnden. 
Dessutom finns 10 Mkr utöver ordinarie 
budget för pedagogiskt utvecklingsarbete 
åren 2008-2010, bland annat finns som ett 
delprojektet - en dator till varje elev samt 
många fler projekt. 

Prioriterat är att alla elever i årskurs 9 
ska ha godkända betyg i alla ämnen. Därför 
finns sommarskolan och redan hösten 2009 
kommer nästa års 9-onde klassare att följas 
upp, för att ha godkända betyg vid sina sök 
tillfällen till gymnasieskolan. 

Gymnasieutredningen som kommun-
styrelsen tillsatt kommer på försommaren 
att lämna sitt förslag på gymnasieskolans 
verksamhet, men redan nu aviseras utbild-
ningsprogram kopplade till ETC (energi) 
och Entreprenöriellt tänkande. Vi ser detta 
som en stor möjlighet att öka attraktiviteten 
på vår gymnasieskola.

Sommarjobben är nu ute för ansökan och 
kommunen har cirka 200 jobb att erbjuda, vi 
har också bett organisationen Företagarna 
Ale att plocka fram ytterligare sommarjobb 
hos företagen i kommunen.

Majoritetspartierna (S), (V), (MP)
Jarl Karlsson (S), Göran Karlsson (V)

Peter Rosengren (Mp), Eva Eriksson (S)
Ingmarie Torstensson (V), Marcus Larsson (Mp)
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Jarl Karlsson, Göran 
Karlsson och Peter Ro-
sengren har inte en 

enda aning om vad de pratar 
om. Jag skulle vilja rekom-
mendera dem att läsa soci-
aldemokraternas skuggbud-
get. Om det var så att det 
var den som var antagen i 
Sveriges riksdag skulle det 
innebära att Ale  kommun 
skulle ha 40.000.000 kronor 
mindre att röra sig med 
under 2009. Detta beroen-

de på att de inte kompense-
rat kommunerna för fastig-
hetsavgiften. Alltså skulle de 
behöva dra ner ytterligare 
40 miljoner på Ales budget. 
Då börjar vi prata om ner-
dragningar i välfärden. 
Peter Rosengrens inhopp 
blev inte heller denna 
gången speciellt lyckat. 
Antalet arbetande är fortfa-
rande ,trots lågkonjunkturen 
fler än under socialdemokra-
ternas tid i Rosenbad. Förra 

gången han hoppade in så 
passade han på att säga nej 
till miljöbilar i kommunen. 
Låter fantastiskt att en mil-
jöpartist är emot miljöbilar. 
Ni tre skall vara evigt tack-
samma för att vår statsminis-
ter heter Fredrik Reinfeldt 
och att finansminister heter 
Anders Borg. Utan dem 
skulle det se betydligt sämre 
ut.

Jan Skog (M)
Kommunalråd

Svar på insändare
Minskad välfärd signerad regeringen?

Varför investerar ni inte i kunskap?

Ärligt talat, tror ni 
själva på vad ni skri-
vit. Om så är fallet 

har ni slutat lyssna, höra och 
se. Vi tar pengarna till att 
börja med. Det finns andra 
sätt att komma till rätta med 
ekonomin än att höja skat-
ten. Man kan till exem-
pel sänka sina kostnader. 
Vi lade en motion med ett 
stort antal punkter på åtgär-
der som långsiktigt krävs för 
en ekonomi i balans och en 
verksamhet värd namnet. I 
den finns ett antal satsningar 
bland annat att öppna en del 
av landsortsskolorna. Detta 
för att kunna ge service även 
utanför centralorterna. Vår 
utvecklings potential finns 
på landsbygden, mycket av 
vårt byggande kommer att 
ske där av den enda anled-
ningen att det är där det 
finns plats. Det är också 
rimligt att framför allt de 
tidiga årskurserna går i en 
skola nära hemmet. Jag per-
sonligen vill inte ha våra sju-

åringar stående i vägdikena 
väntande på en buss tidiga 
vintermorgnar. 

Sen  skriver ni att ni gör 
allt för att stärka skolan och 
att det är regeringens fel 
att skolan blivit sämre. Ni 
hänvisar här till facket och 
lärarna. Skolan är en kom-
munal angelägenhet och det 
är ni som sittande majoritet 
som fördelat resurser till 
skolan. Vi kan konstatera att 
de resurser och med er som 
ledning så har skolan i Ale 
tyvärr nått ett förhoppnings-
vis oslagbart bottenrekord 
att vid höstterminens slut så 
var det 130 elever som inte 
kvalificerat sig för studier på 
gymnasiet. Jag är orolig för 
att nästa år blir ännu sämre. 
Om detta är att satsa på kun-
skap så har jag missat något.
Jag är inte ensam om dessa 
åsikterna utan skolverket 
var inne på samma linje. Ni 
måste också under debatten 
i Kommunfullmäktige vad 

avser revisionsrapporten 
insett att ni valt fel väg. Men 
det är ju enkelt att ta bort 
anmärkningar när man själv 
sitter i majoritet. 

Ni väljer istället att peka 
på Carl Bildts regering 
tidigt nittiotal och att reger-
ingen inte stoppar mera 
pengar i halsen på er. Ni 
gjorde ju en vinst på 37 mil-
joner 2008. Vad skall ni med 
mera pengar till, är det för 
att öka vinsten och vad skall 
ni då göra med den? 

Min tolkning av era 
försök att på det lokala 
planet lägga över skulden på 
regeringen fast ni själva har 
ansvaret Det är väl inte så att 
ni försöker ta bort fokus från 
Catfighten mellan Mona 
Sahlin och Wanja Lundby-
Wedin. Eller att det idag 
inte finns något alltenativ till 
den sittande regeringen

Jan Skog (M)
Kommunalråd  

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen den 
22 april 2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av detaljplan för Fuxerna 
 6:32 m fl, Ryrsboholmsvägen

- Skolstruktur/uppsägning av 
 skollokaler

- Årsredovisning, bokslut 2008 samt 
 va-redovisning 2008

- Revisionsberättelse 2008
 -  Prövning i fråga om anmärkning 
  mot  samhällsbyggnadsnämnden
 -  Beviljande av ansvarsfrihet

- Begäran om utökat 
 investeringsutrymme 2009

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar (inkl 
handlingar avseende årsredovisningen) 
till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
15 april 2009.

Älvängens Socialdemokratiska förening

ÖPPET MEDLEMSMÖTE
Alla inbjuds till diskussion och erfarenhetsutbyte 
omframtidens samhällsutveckling i Älvängen – Hur och 
var ska planering av bostäder och verksamheter göras.

VAR:  Aktivitetshuset/Dagcentralen i Älvängen
NÄR: Tisdagen den 21 april kl 19.00–20.30
• Aktuellt kring Kronogårdsprojektet
 - Jarl Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

• Idéer om bostäder i centrala samhället
 - Lars-Gunnar Wallin, styrelseledamot i AB Alebyggen

•  Utvecklingsidéer om framtida bostadsprojekt i Älvängen
 - Rolf Gustavsson, ordf miljö- och byggnämnden

•  Stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte

Välkomna! Älvängens (S)-förening

Det är i Ale – det sker 
en positiv utveckling!

Replik från majoriteten

Den moderatledda regeringen 
försämrar villkoren för redan 
trängda människor, vilket är 

orättfärdigat.
Majoritetspartierna i Ale (S), (V), (Mp)
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