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NÖDINGE. Protesterna 
blev för tuffa och argu-
menten för tunga.

Eleverna på Omvård-
nadsprogrammet i Ale 
gymnasium accepte-
rade inte nämndens 
beslut att dra in det 
utlovade körkortet.

I majoritetspartier-
nas budget för 2010 
anslogs 3 Mkr extra till 
Ale gymnasium, pengar 
som nu gör det möj-
ligt att infria ingångna 
löften.

Utbildnings- och kultur-
nämnden har genomfört 
en tuff anpassning av verk-
samheten till rådande bud-
getnivå. Sparåtgärder och 
effektiviseringar har avlöst 
varandra för att få balans på 
kostnaderna. Ett av de sista 
besluten som togs var att dra 
in körkortsutbildningen för 
eleverna på Hälsogymna-
siet, men där blev det tvär-
nit. Eleverna protesterade 
kraftfullt, eftersom de grun-
dat sitt val av gymnasium på 

det faktum att man bland 
annat lovats körkort i Ale. 
Medierna uppmärksammade 
fallet och i samband med att 
Kommunfullmäktige antog 
majoritetspartiernas budget-
förslag förändrades de eko-
nomiska villkoren.

– Det är alltså inget extra 
tillskott vi får, utan i den revi-
derade budgeten för 2010 får 
Utbildnings- och kultur-
nämnden 3 miljoner kronor 
mer för att kunna upprätthålla 
kvalitet och programinnehåll 
i Ale gymnasium. Beslutet att 
ta bort körkortsutbildningen 
var tufft redan från början 
och när vi nu ser en möjlig-
het att behålla det så kommer 
vi att ta upp frågan på nytt, 
säger nämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (S).

Samtliga elever
Något beslut är ännu inte 
fattat, eftersom Utbild-
nings- och kulturnämnden 
först sammanträder den 
24 november, men Monica 
Samuelsson är övertygad om 
utgången.

– Det råder inga delade 

uppfattningar i den här 
frågan. Har vi ekonomiskt 
utrymme ska vi stå upp för 
vad vi har lovat. Det gäller 
samtliga elever som går Häl-
sogymnasiet, såväl första som 
andra året. Hur det blir nästa 
läsår kan vi däremot inte 
uttala oss om än.

Glädjande
Beskedet glädjer eleverna på 
Hälsogymnasiet i Ale gym-
nasium.

– Det känns jättebra. Kul 
att det händer något när vi 
försöker påverka. Det är 
ändå lite konstigt att det inte 
har varit någon dialog med 
oss elever varken från politi-
ker eller skolledningens sida, 
säger Sara Johansson, elev i 
Ale gymnasium, och hon till-
lägger:

– I efterhand känns det 
också ofattbart att de var 
beredda att ta ett sådant 
beslut med tanke på vad de 
hade lovat, men nu ska vi vara 
glada att de tagit sitt förnuft 
till fånga.

Kritiken har varit hård 
mot nämndens första beslut 

att dra in körkortsutbild-
ningen, men kommunstyrel-
sens ordförande Jarl Karls-
son (S) menar att alla är lika 
ansvariga.

– Vi tog upp frågan på full-
mäktige i augusti om ett extra 
anslag till nämnden för att 
rädda körkortet och då klub-
bade vi ett enhälligt nej. Vi 
avsåg inte att ändra ramarna, 
men när vi nu har antagit en 
reviderad budget för 2010 

skapas nya förutsättningar 
och då kan nämnden priori-
tera frågan. Att de nu verkar 
göra det ser jag som ett väl-
digt positivt beslut.

Körkort trots allt
– Omvårdnadsprogrammets elever fick gehör
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NÖDINGE. Den utlovade kör-
kortsutbildningen drogs in.

Löftet blev ett svek.
Eleverna på Omvårdnads-

programmet i Ale gymna-
sium uttrycker stor besvi-
kelse.

Verksamheten i Ale gymnasium 
anpassas till budgeten. Det har 
medfört förändringar i program 
och kurser. Villkoren har också 
ändrats för de elever som redan 
går en utbildning i skolan. Malin
Franzén, Sara Johansson, Jessica 
Hedström och Carolina Eriks-
son går andra året på Omvård-
nadsprogrammet. I år skulle de få 
sin körkortsutbildning, men den 
har plötsligt tagits bort.

– Det är ett otroligt stort svek 
mot oss som redan är inne i pro-
grammet. Vi valde Ale gymnasium 
bland annat på grund av körkortet. 
Omvårdnadsprogrammet kunde 
vi läst nästan var som helst och 
självklart var även vi sugna på att 
se något annat än Ale, men kör-
kortet vägde tungt, säger Malin, 
Sara och Carolina som alla är från 
kommunen.

Jessica Hedström kommer från 
Torslanda och grundade sitt val 
på den unika förmånen att under 
utbildningen få möjlighet att ta 
körkort.

– Jag kunde valt vilken annan 

att man kunde bli lurad, suckar 
hon besviket.

Eleverna menar att Ale gymna-
sium medvetet vilseleder sökan-
den och undanhåller viktig infor-
mation.

– Vi har precis fått reda på att 
körkortet är indraget och den 
informationen fick vi själva efter-
fråga. Till sist kom ett ursäktande 
brev om att ekonomin inte räckte 
till körkort. Ändå fortsätter de att 
marknadsföra omvårdnadspro-
grammet med fri körkortsutbild-
ning. Det ligger fortfarande ute 
på hemsidan, så de som gör sina 
val nu blir lika lurade som vi, säger 
Sara Johansson.

Kan byta skola
Sveket är enligt eleverna som 
Alekuriren har träffat störst mot 
de som har börjat andra året. 
Ettorna har inte hunnit så långt i 
sin utbildning och skulle i princip 
kunna byta skola om de vill.

Rektor Gerd Pålsson-Berg
bemötte i förra veckans tidning 
kritiken och menade att beslutet 
enbart var av ekonomisk karak-
tär, dessutom fattat på politisk 
nämndnivå. Monica Samuelsson 
(S), ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden, förklarar 
att beslutet gjorde mycket ont. 
Nämnden äskade om extra medel 
hos kommunledningen, men fick 
ingen positiv respons.

besvikna. Det är lättare att lägga 
till saker än att dra bort. Vi har 
prioriterat att säkerställa kvalitén 
på utbildningarna i gymnasiet. 
Förmåner som körkort fick vi helt 
enkelt inte in i budgeten, säger 
hon.

Förvaltningschef, Margareta
Wåhlin, känner heller inte till att 
Ale gymnasium fortfarande mark-
nadsför Omvårdnadsprogrammet 
med körkort på hemsidan.

– Det är inte bra, det ska vi 
omedelbart ta bort.

Skälet till att körkortsutbild-
ning infördes på Omvårdnads-
programmet var att yrket i princip 
kräver körkort, till exempel vid 
tjänstgöring i hemtjänsten.

Är det inte lika nödvändigt 
idag?

– Jodå, men det är inget som 
erbjuds någon annanstans heller 
och vi lyckades tyvärr inte över-
tyga Kommunstyrelsen om extra-
pengar för att ge de som redan har 
börjat sin utbildning körkortet 
som vi förstår att de anser sig ha 
rätt till.

Elever och föräldrar anser att 
Ale gymnasium har ägnat sig åt 
vilseledande marknadsföring. 
Detta kan som mest bestraffas 
med skadestånd, men någon pro-
cess är ännu inte inledd. Jessica Hedström, Sara Johansson, Malin Franzén och Carolina ErikssonJessica Hedström, Sara Johansson, Malin Franzén och Carolina Eriksson 

går andra året på Omvårdnadsprogrammet i Ale gymnasium. Det starkastegår andra året på Omvårdnadsprogrammet i Ale gymnasium. Det starkaste 
skälet till valet av skola var det utlovade körkortet, men denna förmån harskälet till valet av skola var det utlovade körkortet, men denna förmån har 
plötsligt tagits bort.plötsligt tagits bort.
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ALAFORS. Årets bud-
getdebatt blev tämligen 
lam.

Majoritetspartiernas 
förslag för 2010 går 
nämligen hem till stora 
delar även hos opposi-
tionen.

– Däremot tycker jag 
det är odemokratiskt 
att kommunstyrelsens 
ordförande drar runt 
och i olika samman-
hang presenterar sats-
ningar i en budget som 
inte är antagen, sa ett 
irriterat kommunalråd, 
Jan Skog (M).

Till och med Aledemokra-
ternas Jan A Pressfeldt 
hade tänkt berömma den 
rödgröna majoriteten för sitt 
budgetförslag.

– Men så började ni prata 
om kvalitén i skolan…Vidare 
anser jag fortfarande att skat-
tehöjningen är totalt onödig. 
Nu diskuterar vi äntligen 
nämndsammanslagningar 
och det beslutet kommer 
att bli enhälligt. Att vi sedan 
har sagt det här i elva år är 
en annan historia. Kul att de 
flesta börjar hålla med nu.

Lars-Ove Hellman (S) 
gladde sig åt sin nyvunna 
kamrat.

– Sent ska syndaren vakna! 
Årets strategiska plan var i 
princip formulerad redan 
förra året, så med tiden 
kommer du kanske att gilla 
hela programmet.

Det var annars kommun-

styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), som inledde 
debatten. Han presente-
rade majoritetspartiernas 
(Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet, Miljöpartiet) 
budgetförslag som vilar på 
fyra byggstenar. Jobben och 
mötesplatserna fick störst 
utrymme i debatten.

– 6 miljoner kronor avsätts 
extra för en kommunal jobb/
utbildningssatsning. Ung-
domsarbetslösheten är sär-
skilt besvärande. I Ale finns 
snart 300 arbetslösa i grup-
pen 18-24 år. Alla måste 
också erbjudas goda livsvill-
kor därför ökar vi anslaget 
för försörjningsstöd med 4 
Mkr. Mötesplatsernas bety-
delse har framför allt våra 
ungdomar pekat ut som oer-
hört viktiga. Därför är det 
glädjande att vi i år äntligen 
kan prioritera busskort till 
alla ungdomar 13-19 år som 
gäller kl 16-22 varje dag. 
Busskortet gör att de kan för-
flytta sig utan kostnad. Det 
stämmer bra överens med vår 
ambition att utveckla Mötes-
plats Ungdom till något all-
deles extra i Ale gymnasium. 
Även våra äldre kommer att 
få samma förmåner som pen-
sionärer i Göteborgs stad, det 
vill säga fria bussresor under 
lågtrafiktimmarna mitt på 
dagen och under helgerna. 
Det kommer att gälla från 
och med 1 april, säger Jarl 
Karlsson (S).

Mindre positiv var han till 
Alliansens alternativa för-
slag.

– Det innehåller sakfel 
och jag kan inte se någon röd 
tråd. Majoriteten tar ansvar 
för en positiv utveckling där 
nära, nytänkande och natur-
ligt präglar all kommunal 
verksamhet.

Någon röd tråd var det 
knappast heller meningen att 
S-rådet skulle finna i Allian-
sens förslag…Däremot ansåg 
Rose-Marie Fihn (FP) att 
det finns mycket som kan 
göras bättre.

– Det är fel att lova bus-
skort innan vi har en bra 
basverksamhet med kvalité i 
vård, skola och omsorg. Hela 
livet ska levas från vaggan 
till graven. Nu skärs det ner 
i hemtjänsten och det känns 
inte alls bra. För en tid sedan 
höjde vi färdtjänsttaxan, nu 
ska pensionärer och ungdo-
mar få åka gratis buss. Det 
är tydligen skillnad på folk 
och fä.

Sune Rydén ville upp-
märksamma majoriteten på 
skolans dåliga rykte i Ale 
kommun.

– Det var en familj som 
ville flytta in på Backa, men 
var tveksamma till kvalitén i 
skolan. Det är allvarliga sig-
naler.

Sven Pettersson (S) som 
har varit hårt engagerad i 
utbyggnaden av Backa Säteri 
genom sin roll i Ale Exploa-
tering AB gav svar på tal.

– Jag tror jag känner till 
ditt exempel. Det var en 
familj som träffade rektorn 
på en av skolorna och de 
skrev på ett avtal idag. Vi 

har precis sålt tre nya hus i 
Backa, informerade ett nöjt 
före detta kommunalråd.

Boel Holgersson (C) och 
Eje Engstrand (S) hade en 
egen debatt om kvalitén i 
grundskolan. Boel kräver en 
ministandard när det gäller 
datorer. Eleverna ska aldrig 
uppleva att det inte finns en 
dator tillgänglig.

– Varje skola har datorer, 
men i olika omfattning. Det 
är säkerhetssystemet runt 
dem som gör det svårt ibland. 
Tyvärr har vi inte pengar än 
att ge alla en egen dator, men 
visst hade det varit önskvärt. 
Jag tycker det är synd att ni 
inte kan säga ”nu gör vi en 
bra skola bättre” istället för 
att ständigt säga att den är så 
dålig.

Göran Karlsson (V) var 
särskilt nöjd med extrapeng-
arna till jobbsatsningar och 
även till det ökade förenings-
stödet. Peter Rosengren 
(MP) var glad åt att budget-
förslaget trots en dramatisk 
tid i ekonomin ändå innehål-
ler flera positiva satsningar 
inte minst inom kollektivtra-
fiken.

Hasse Andersson (S) 
sammanfattade debatten.

– Det känns bra att det vi 
kommer att rösta fram har 
ett brett medhåll även från 
er som inte ställer er bakom 
hela beslutet.

Det var en sann summe-
ring. Mycket i majoritetens 
förslag har en stark förank-
ring i fullmäktige och därför 
var debattklimatet aldrig 

särskilt utmanande, även 
om Rose-Marie Fihn har 
en poäng med att det finns 
många ideologiska skygglap-
par som hindrar en del från 
att tänka klart när en mot-
ståndare lägger ett förslag 
som i själva verket är relativt 
bra.

Fullmäktige antog majori-
tetens budgetförslag för 2010 
som innehåller 1,247 miljar-
der kronor. De största sats-
ningarna rör nya jobb, fria 
busskort för ungdomar och 
pensionärer, fler handläg-
gare i planfrågor, ökad tra-
fiktäthet i kollektivtrafiken, 
ökat försörjningsstöd och 
fler fältarbetare som stödjer 
unga på fritiden.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande gav också information 
kring arbetet med infrastruk-
turen i Väst. Mer i detta 
ärende återkommer vi till 
senare.

Fullmäktige antog majoritetens budget
– Satsningarna på fria busskort och  nya jobb var brett förankrat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

5
svar

Maria Ottosson 
– Nej inte bra, för jag betalar redan 
skatt och det är ett nytt sätt att 
ta betalt. Visst, bra för miljön men 
kommer inte att funka.

Vad tycker du om
biltullar till Göteborg?

Björn Sundberg 
– Inte bra, bor man nära biltullarna 
och ska åka korta sträckor blir 
det aldeles för dyrt. Om man inte 
tar bilen måste kommunikationer 
funka bättre

Ulf Tangberg 
– Helt vansinnigt!

Malin Färnlund
– Nej inte bra, speciellt för de som 
jobbar i stan som bor där det finns 
dåligt med bussmöjligheter.

Elisabeth Errind
– Helt okej, tycker att de ska införa 
ett slags månadskort för de som 
jobbar och måste åka bil. Övriga 
besökare kan betala.

Jarl Karlsson (S) kunde 
glädja sig åt att majorite-
tens budgetförslag innehöll 
delar som även oppositionen 
gillade.


