
ALE. Folkpartiet och 
Miljöpartiet gick starkt 
framåt.

Moderaterna och 
Socialdemokraterna låg 
stabilt.

Och Piratpartiet 
gjorde ett succéval.

Det hade kunnat vara en be-
skrivning av valresultatet til 
Europaparlamentet i Sverige, 

men vi skriver faktiskt om Ale 
kommun. I det preliminära 
resultatet som redovisades på 
måndagsmorgonen fick Soci-
aldemokraterna 30% av rös-
terna, en ökning med 1,8%. 
Näst störst i EP-valet i Ale 
blev som väntat Moderater-
na med 14%, en ökning med 
2,5%. Folkpartiet liberaler-
na gick från 9,2% 2004 till 
11,2% i årets val. Strax under 

10% hamnade Miljöpartiet 
de gröna som ökade med hela 
4,5%. Bortsett från kometen, 
Piratpariet, som från ingen-
stans norpade åt sig 8,9% av 
rösterna i Ale, var Miljöpar-
tiet den stora vinnaren.

Mindre nöjda med valet 
var säkerligen Vänsterpartiet 
som tappade 11,7% av sitt 
förtroende och hamnade på 
6,7%. I succévalet 2004 lyck-

ades vänstern nå 18,4%, men 
rasade nu såväl lokalt som i 
övriga landet.

Ales låga valdeltagan-
de stack ut i förra valet. I år 
förbättrades resultatet från 
35,9% till 40,8%. Snittet i 
riket var 43,8%. 
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Välkomna in och fynda!

"Ingen skola är mer utsatt – alla har samma peng"
Förvaltningschef Annika Sjöberg och nämndordförande Eje Engstrand (S):

ALE. Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) 
presenterade i veckan 
sin jämförelse av lan-
dets grundskolor.

Ale placerade sig 
återigen långt bak.

– För oss är det 
gamla nyheter. Vi vet 
vad vi måste jobba 
med, säger förvalt-
ningschef Annika Sjö-
berg.

Statistiken baseras på siffror 
från förra året och är därför 
känd fakta. Ale kommuns 
grundskola placerar sig på 
plats 262 i en jämförelse över 
landet när det gäller antal be-
höriga elever till gymnasie-
skolan. Det blir 20 platser 
bättre om man tittar på an-
delen elever som har uppnått 

målen i samtliga ämnen.
– Det kommer att ta några 

år att vända den här skutan, 
men vi jobbar hårt för att 
hitta rätt organisation. Vår 
nya skolutvecklingsenhet 
kommer att få en bra över-
blick över elever med sär-
skilda behov. Det gäller att 
se dem så tidigt som möjligt 
och sätta in åtgärder i tid, 
säger Annika Sjöberg.

Problemet för Barn- och 
ungdomsnämnden är att sam-
tidigt som det ställs krav på 
pedagogisk utveckling måste 
verksamheten anpassas till 
gällande budget. Den tidiga-
re organisationen är idag för 
stor i förhållande till antalet 
elever. Samtidigt har nämn-
den fått ett effektiviserings-
krav på 2%.

– Vi har lagt ihop allt och 

varje skola har fått samma 
peng per elev. Skillnaden 
är att vissa skolor har haft 
ett bättre utgångsläge, då 
deras organisation mer eller 
mindre har varit i ekonomisk 
balans. Himlaskolan och 
Aroseniusskolan har det tuf-
faste uppdraget, eftersom det 
både handlar om ett minskat 
elevunderlag samt en för stor 
personalstyrka från början. 
Då blir det större föränd-
ringar när de väl måste ske, 
men förutsättningarna är 
desamma som i övriga kom-
munen, säger Annika Sjö-
berg.

Förvaltningen och nämn-
den har inte givit några di-
rekta order om lärartäthet 
och gruppstorlek.

– De besluten tar varje 
enskild rektor. Självklart är 

vi medvetna om att lärar-
tätheten inte kommer att bli 
bättre, men det är marginella 
skillnader, säger Annika Sjö-
berg.

Kan få konsekvenser
Verksamheten ska trots en 
del förändringar på perso-
nalsidan inte behöva bli li-
dande i höst. Däremot sig-
nalerar Barn- och ungdoms-
nämnden att ytterligare eko-
nomiska åtstramningar kan få 
konsekvenser.

– Vi kommer att få svårt att 
förbättra resultaten i skolan 
redan som det är idag. Tving-
as vi spara mer hotas kvalitén, 
säger nämndens ordförande, 
Eje Engstrand (S).

Att eska om mer pengar är 
dock inte aktuellt.

– Att försöka få mer pengar 

i en kommun med sjunkande 
ekonomi är ingen sund idé, 
menar Engstrand.

Förvaltningen försöker 
fokusera på kärnverksamhe-
ten och målet är att försöka 
centralisera all onödig admi-
nistration som ligger ute på 
skolorna samt att hitta "nya" 
pengar.

– Vi söker alla bidrag vi kan 
få och hittills har vi haft ett 
bra utfall, säger Annika Sjö-
berg.

Förvaltningen tror sig 
också veta vad som krävs för 
att nå bättre resultat i framti-
dens skola.

– Tidiga analyser av elever-
nas resultat, åtgärder i tid till 
elever med särskilda behov, 
fokus på skolans kärnupp-
drag, pedagogisk utveckling 
baserad på forskarrapporter 

och en betoning på den en-
skilda skolans ansvar för re-
sultatet, säger Annika Sjö-
berg och fortsätter:

– Vi tittar långsiktigt på 
hur grundskolan i Ale ska bli 
stark igen och hur vi bäst an-
vänder resurserna. Självklart 
är det jobbigt att inte kunna 
göra satsningar idag som 
innefattar mer personal, men 
alla kommuner sitter i samma 
båt. Det betyder dock att det 
kan ta längre tid att förbättra 
grundskolans resultat än om 
vi haft lite mer resurser.

Totalt minskar nämnden 
sina utgifter med 16 Mkr om 
allt går som det ska i höst.
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Ale – en bra spegelbild av Sverige
EUROPAVALET I ALE

Socialdemokraterna 30,0 +1,8
Moderaterna 14,0 +2,5
Centerpartiet 4,8 -0,8
Folkpartiet  11,2 +2,0
Kristdemokraterna 4,8 -1,1
Vänsterpartiet 6,7 -11,7
Miljöpartiet  9,7 +4,5
Junilistan  3,6 -10,8
Sverigedemokraterna 4,8 +3,9
Piratpartet  8,9 -

Alla siffror som anges är 
angivna i procent. Valdelta-
gandet var 40,8%


