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POLITIKERNA SVARAR MADENSKOLANS OROLIGA FÖRÄLDRAR

Ett av de högerori-
enterade partierna 
ville i förra veckans 

nummer kasta in 15 miljo-
ner kronor till Ales skolor - 
jaha, till vad?

Jag är övertygad om att 
vi måste göra halt i skolor-
na och skolförvaltning. Det 
handlar inte om att tävla om 
hur mycket pengar enskilda 
partier vill vräka in i skolans 
värld. det handlar heller inte 
om ett mästerskap i fina ord 
lagom till valet. 

Vad det handlar om är att 
hitta bästa tänkbara arbets-

sätt för att alla ska kunna gå 
ur grundskolan med god-
kända betyg. Här tror jag 
att vi måste få till en bred 
dialog med lärare, rektorer, 
skolpolitiker, föräldrar för-
valtningens tjänstemän och 
övrig personal i skolan. Vad 
gör vi för fel med skolan i 
Ale? Frågan kan inte över-
budas med pengar eller 
gömmas bakom val-slogans. 
Denna fråga måste redas ut 
och i förlängningen hamnar 
det en prislapp på det ge-
mensamt levererade svaret. 

Jag är förtjust i att berätta 

om historien någon-något. 
I min värld ska det finnas 

en strävan efter att bli något. 
Att bli något kan vara att bli 
lärare, fotbollsproffs eller 
butiksbiträde men egentli-
gen är något bara skalet runt 
människan. För att kunna 
bli något måste man först ha 
blivit någon. Någon finns 
inuti var och en av oss och 
det är därför det är så ofant-
ligt viktigt att våra barn 
och elever blir någon innan 
något tar över. barn utan 
att vara någon sätter på sig 
skalet i form av mobbare, 

fönsterkrossare och senare i 
värsta fall drogmissbrukare 
eller våldsverkare. 

Det är vår stora skyldig-
het att se till att alla barn 
som vandrar genom Ales 
skolor blir någon, en person 
som finns, som blir bekräf-
tad, som bygger upp en 
inneboende trygghet och 
som blir någon. Återigen - 
det krävs en kraftsamling för 
våra barn i skolan och det 
krävs också en resurssamling 
när behoven och svaren blir 
någorlunda tydliga. 

Först tar vi frågan om 

vad vi gör för fel. Därefter 
enas vi om åtgärder som det 
kommer att finnas en pris-
lapp på. Kan vi inte gemen-
samt lösa den prislappen i 
kommunen så ska vi poli-
tiker inte syssla med skol-
frågor kommunalt, då får 
staten ta över skolan igen. 
Innan dess har vi själva 
bollen. 

Jag är övertygad om att 
det går.

Tyrone Hansson
Socialdemokrat

Under de senaste åren 
har antalet barn och 
unga i förskole- och 

skolåldern förändrats kraf-
tigt. Grundskolan har tappat 
elever medan barnen i för-
skolan ökat. Barn- och ung-
domsnämnden har tvingats 
göra stora organisationsför-
ändringar med anledning av 
detta. I kombination med att 
nämndens kostnader ökat 
mer än vad man fått täck-
ning för i budget har det 
inneburit mindre pengar att 
röra sig med för våra för-
skolor och skolor. Paral-
lellt med den här utveck-

lingen har måluppfyllelsen i 
våra skolor försämrats, vilket 
givit oss politiker anledning 
att se över resursfördelning-
en i kommunen.   

Föräldrarna på Maden-
skolan har rätt i att det i 
budget för 2010 inte finns 
några pengar öronmärkta 
för ”Kraftsamling skola”. 
Det beror på att initiativet 
tagits under löpande bud-
getperiod. Vi förstår att 
det kan upplevas som att 
budgeten är viktigare än 
verksamheten, men kom-
munen kan inte använda 
pengar som vi just nu inte 

har. Mer pengar till skola 
är dock en självklar del av 
”Kraftsamling skolan”. Vi i 
den rödgröna majoriteten 
har aldrig påstått att det inte 
finns något samband mellan 
resurser och resultat i skola 
och förskola. I Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Socialde-
mokraternas gemensamma 
budget för 2011-2012 
kommer betydande resurser 
att frigöras till utbildning. 
Förskolan och skolans tidi-
gare åldrar skall prioriteras 
samt arbetet för att ge alla 
möjligheter att nå skolans 
mål. 

Från politiskt håll vill vi 
undvika att lägga oss i hur 
förskolechefer och rektorer 
använder sin budget, det är 
de som kan sin verksamhet 
bäst. Vissa skolor kan välja 
att jobba enligt en pedagogik 
som bygger på hög lärartät-
het, andra kanske använder 
pengarna till annat. Den 
summa våra rektorer har 
att röra sig med är i nuläget 
något lägre än genomsnittet 
i GR. När skolverket jämfört 
olika variabler som påverkar 
resultatet i skolan visar det 
sig att föräldrars utbild-
ningsnivå har enskilt störst 

betydelsen för måluppfyl-
lelse i skolan. Aleborna har 
lägre utbildningsnivå än 
samtliga GR-kommuner 
utom Lilla Edet, därför 
måste utbildningssidans 
andel av kommunens totala 
budget öka. 

Vi är lika oroade som 
ni är över att resultatet för 
Ales skolor försämrats, men 
känner oss ändå trygga i att 
det är de rödgröna som är 
bäst lämpade att vända tren-
den. Efter skolinspektionens 
besök har förvaltningen 
startat upp ett omfattande 
utvecklingsarbete. Tillsam-

mans med ett ökat intresse 
för skolfrågor från politiskt 
håll och mer resurser till 
förskole- och skolverksam-
het kommer det att förbättra 
resultatet för Ales skolor. 
När det gäller den långsik-
tiga skolpolitiken måste vi 
hänvisa till våra tre partiers 
valprogram som ännu inte 
är färdiga. De som redan nu 
vill veta mer om hur Mp, V 
eller S resonerar inför val-
rörelsen får gärna kontakta 
våra partiers ordförande.

Peter Rosengren (MP)
Eva Eriksson (S)

Göran Karlsson (V)

En rödgrön skolpolitik är en kraftsamling

www.banavag.se

BanaVäg i Väst
Göteborg – Trollhättan

Trafikverket ny huvudman 

för BanaVäg i Väst 
I BanaVäg i Väst har Vägverket och Banverket sedan 2004 samarbetat för att bygga 

dubbel spårig järnväg och fyrfältsväg med motorvägsstandard mellan Göteborg och 

Trollhättan. 

Den 1 april 2010 ändrades förutsättningarna genom att en ny myndighet, Trafikverket, 

bildades. Trafikverket har tagit över verksamheterna vid Banverket och Vägverket och har 

därmed blivit ny huvudman för BanaVäg i Väst. 

För BanaVäg i Västs del innebär detta inga stora förändringar. Uppdraget är oförändrat: att 

bygga ut E45 till fyrfältsväg och järnvägen till dubbelspår anpassad för höghastighetståg 

mellan Göteborg och Trollhättan till 2012.

Om du är sakägare i BanaVäg i Väst, till exempel genom att du äger mark som berörs av 

utbyggnaden, har du hittillls fått information om projektet från antingen Vägverket eller 

Banverket, beroende på vilken deletapp som påverkat dina intressen.

I fortsättningen är det alltså Trafikverket som kommer att sköta all kommunikation med 

dig i frågor som rör projektet. När du i fortsättningen får utskick så kommer dessa att vara 

i Trafikverkets namn och med Trafikverkets grafiska profil. Men det är alltså viktigt att du 

även i framtiden tar del av denna information så att du har möjligheter att påverka och slå 

vakt om dina intressen.

Observera att kontakterna med dig som sakägare även fortsättningsvis kommer att skötas 

av projektledare för respektive deletapp.

Vi i BanaVäg i Väst hoppas på ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete i Trafikverket!

Med vänlig hälsning

Bo Larsson

Projektchef BanaVäg i Väst

P.S. Mer information kan du hitta på www.banavag.se och www.trafikverket.se. D.S.

Ska vi pyssla med skolfrågor – eller ska staten ta över?

Jan Pressfeldt har 
lämnat in en motion till 
fullmäktige som även 

publicerats i Alekuriren,
Motionen är fylld av tvivel-
aktiga påstående och dessut-
om lagstridig.
Jan A Pressfeldt är möj-
ligen en god säljare som 
väljer att säga det som 
kunden(väljaren) vill höra, 
men det är tveksamt om 
man får hantera sanning-
en hur som helst. Själva för-
slaget till beslut strider mot 
kommunallagen. Dessutom 
påstås i motionen att förslag 
funnits om att underteck-
nad, som nämndordförande, 
inte skulle beviljas ansvars-
frihet på grund av Barn- och 
ungdomsnämndens dåliga 
hantering av skolan, detta är 
en ren lögn.

Det finns inga protokoll 
som visar något sådant.
Nämnden (BoU) har varit 
uppe i KF två gånger och 
diskuterats efter revisorernas 

rapport. Den första gången 
för verksamheten 1999, då 
en majoritet inom nämnden 
röstade ner samtliga social-
demokrater och beslutade 
om en budget som var större 
än vad KF beviljat.
I denna så kallade oheliga 
allians ingick även en repre-
sentant för Aledemokrater-
na, sedan hade oppositionen 
mage att klaga på underskott 
i nämnden budget, som de 
själva röstat igenom.

Andra gången var verk-
samheten 2008 som hade ett 
större underskott som revi-
sorerna anmärkte på.
Ingen av dessa gånger har 
det handlat om något annat 
än att nämnden gjort av med 
mera pengar än vad KF be-
viljat, alltså för mycket verk-
samhet.

Sedan påstår Pressfeldt 
att Aledemokraterna bilda-
des för att driva vissa frågor, 
det är väl inte helt sant.
Vi som minns, vet ju att 

det var så att Pressfeldt och 
några till inte lyckades hålla 
sams inom moderaterna – 
det är väl närmare sanning-
en?

Sedan gällde det ju att 
hitta på något för att berät-
tiga sin existens, för oss som 
följer debatten är det lätt att 
se samma gamla högerparti i 
nya kläder.
Om någon undrar över rub-
riken så syftar jag på HC 
Andersens saga om Kejsa-
rens nya kläder. Man behö-
ver inte vara en liten pojke 
för att se att Pressfeldt är 
naken.

Eje Engstrand (S) 
KF ledamot och ordförande i 
Barn- och ungdomsnämnden

Ps. Vad menar AD med sitt krav på 
att lägga ner onödiga verksamhe-

ter, det enda svar vi fått på över 
10 år är att dra in bidragen till 

dans och musikkurser med mera i 
studieförbunden?

”Är Jan A Pressfeldt naken?"

Kristi himmelfärds dag 13 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 09.30

Kilanda Marknad
När det våras bland bergen...
...möts vi åter till

Med öppen gård

Eje Engstrand (S) om Aledemokraternas motion vecka 16

Som ansvarig utgivare 
gläds man alltid när de-
batten tar fart i samhäl-
let. Nu gäller det att kunna 
styra den åt rätt håll. När 
samtliga partier deltar blir 
åsikterna många. Alla vill 
tycka till. Jag tycker vi har 
kommit långt när alla redo-
gör för sina tankar och inte 
så mycket om varandras. 
Nästa vecka misstänker jag 
att många vill göra tvärtom 
och tycka till om vad mot-
ståndaren har sagt. Stå över 
det denna gången. Bidra 
hellre med något som för 
debatten om skolan framåt.

Ansvarig utgivare 

Härlig debatt!


