
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det blev många 
samtal från upprör-
da föräldrar förra 

veckan. Skälet var delvis tid-
ningens ledare. Jag menade 
att de åtgärder som har vid-
tagits hittills inom barn- 
och ungdomsförvaltnignen  
bara har handlat om anpass-
ningar av verksamheten och 
ska därför inte ses som ned-
dragningar. Problemet som 
kommunens två skolnämn-
der har är, kort uttryckt, att 
de har drivit en verksam-
het som de egentligen har 
saknat pengar till. När de 
nu tvingas rätta mun efter 
matsäck måste det ske för-
ändringar – inga neddrag-
ningar utan anpassning-
ar – för att budgeten ska 
komma i balans. En ned-
dragning skulle vara att 
stänga en skola, ta bort elev-
hälsovården och så vidare. 
Den typen av beslut har inte 
tagits ännu. Vad som gör 
det extra svårt är att samti-
digt som skolorna tvingas 
anpassa sin verksamhet efter 
de pengar som finns ska de 
också hitta effektiviseringar 
på 2%. Allt detta på samma 
gång har gjort det extra be-
svärligt på sina håll, men att 
erbjuda en skola som man 
inte kan betala räkningarna 
för hade varit ännu värre...

Syftet med ledaren förra 
veckan var att signalera en 
förhoppningen om att det 
inte heller ska bli några 
sådana neddragningar som 
påverkar barn och unga i 

Ale kommun. Det finns 
förslag som ännu inte är 
antagna som skulle kunna 
bli kännbara för barn och 
unga, men jag har fortsatt 
förtroende för politiken. 
Ledningen har flera gånger 
uttalat löfte om att inga 
barn kommer att lämnas i 
sticket. Jag utgår från att det 
fortfarande gäller. Däremot 
måste man nu på allvar 
få grepp om ekonomin. 
Verksamhetens kostnader 
får inte skena iväg när vi nu 
går in i tider av sjunkande 
skatteintäkter. Det skulle 
vara förödande för hela Ale 
kommun. Dessutom måste 
diskussionen byta fokus från 
att enbart handla om kronor, 
ören och lärartäthet. Jag är 
helt övertygad om att tre 
lärare i klassrummet inte 
nödvändigtvis måste vara 
bättre bara för att de är fler 
till antalet. Det handlar lika 
mycket om pedagogernas 
skicklighet som hur skolan 
använder sina resurser. 

Sedan förstår även jag att 
det finns en begränsning för 
vad en pedagog i till exem-
pel förskolan kan ta ansvar 
för. Tror ändå att det är 
farligt att bestämma sig för 
exakta värden när det gäller 
lärartäthet. Varje elevgrupp 
är unik. I vissa fall kan en 
lärare mycket enkelt ta hand 
om sin klass, medan det i 
nästa sal finns en pedagog 
som har betydligt större 
bekymmer på grund av de 
individuella skillnader som 

finns. I klasser där det finns 
flera individer med särskilda 
behov måste det således 
finnas extra resurser att 
sätta in och då får dessa inte 
redan vara utnyttjade. Förstå 
mig rätt, mitt resonemang 
bygger på att hitta ett system 
där resurserna används där 
de bäst behövs. Jag tror att 
förvaltningen tänker så, men 
det innebär förändringar och 
förändringar betyder kritik 
– dessutom tar förändringar 
tid. Det får man kallt räkna 
med, fast undertecknad som 
inte är personligt berörd 
hoppas att debatten blir 
sansad samt ifrågasatt på ett 
konstruktivt sätt.

Eftersom våra ledande 
politiker dessutom har lovat 
att inga elever ska lämnas i 
sticket känner jag fullt för-
troende för att satsningen på 
barn och unga i Ale förblir 
positiv. Om det löftet sviks 
ska vi självklart ställa ansva-
riga till svars.
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Per-Anders Klöversjö

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

Under tiden 1 juni - 15 augusti 
har vi stängt fredagar

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
PANELMETERVARA ENDAST 14kr/m

Vaxduk 30kr/m •  Markis 75kr/m
 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör
 Kläder för hela familjen! 

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Hjärtumsgården, 
Hjärtum, onsdagen den 17 juni 2009 
kl 18.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av energiplan för 
 Lilla Edets kommun
- Verksamhetsuppföljning, tertialrapport
 januari-april 2009
- Mål- och resursplan 2010
- Borgen avseende Folkets Hus

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
10 juni 2009.

Göteborgs Spårvägar 

TACKAR
kunder och resenärer 
för de gångna 10 åren

Behandlingar för 
rygg, nacke, axlar mm

Klassisk Massage, Djupmassage, 
Bindvävsmassage, Energimassage,

Kinesiologi, Triggerpunktsbehandlingar
Företagsmassage F-skatt fi nns

Ta med annonsen och få 

50:- rabatt
Skolallén 4B Nol Tel: 0702-20 91 10
www.soilesmassage.com

info@soilesmassage.com

Soile Sandlund
Cert. Massage och Friskvårdsterapeut

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: lördag 11-14
www.vastkustkok.se

Nya luckor före semestern?
Jämför alltid med oss. 
Det lönar sig.

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

Beteendevetare
Relationsrådgivning

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökn. och intyg

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in vacc tisd och torsd (ej 18/6) kl. 17-20
Prickmottagning. Kontrollera 
dina prickar. Bedömning och ev. operation av 
leg.läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning

Kan du offra 
en femma?

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 5344-4923
Märk bidraget "Moldavien"


