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NÖDINGE. 10 miljoner 
kronor extra – fria att 
söka för pedagogisk 
utveckling i grundsko-
lan.

– Det var mandatpe-
riodens bästa beslut, 
säger Vänsterpartiets 
listetta Göran Karlsson.

Efter valet hoppas 
partiet kunna verka för 
att barngrupperna blir 
mindre i förskolan och 
hemläxor skulle Göran 
helst se försvinna från 
elevernas vardag.

Göran Karlsson (V) kan se 
tillbaka på ytterligare fyra år 
i maktens högsäte. En period 
som mest har handlat om 
ekonomisk oro.

– De sista åren har varit 
jobbiga med skatteprognoser 
som stundtals skrämt livet 
ur oss. Som tur var blev det 
aldrig riktigt så illa som befa-
rades, men skattehöjningen 
vi gjorde för att säkra kom-
munens verksamhet var nöd-
vändig. Vi har kunnat behålla 
en hög kvalitet, klarat avsätt-
ningar för pensionsskulden 
och har också betalat av på 
lånen. Det sista är inte minst 
viktigt med tanke på gene-
rationen som kommer efter 
oss, säger Göran. 

Hög kvalitet? Vad säger 
du om skolan i Ale?

–Vi har en bra skola i Ale, 
men självklart kan allt bli 
bättre. Vi har varit ute och 
träffat personal och skolle-
dare. De har haft minimalt 
med synpunkter och vi är 
överens om vad som behöver 
göras. Problemet med alla 
rankinglistor och jämförelser 
är att kommuner med helt 
olika förutsättningar ställs 
mot varandra. Ale har en låg 
utbildningsnivå och är en 
förortskommmun till Göte-

borg. Vi ska bara titta på vår 
egen utveckling och se till att 
vi blir bättre, menar Göran.

Är det inget som oroar 
med alla olycksrapporter 
om skolan i Ale?

– Jo, det faktum att vi har 
många ungdomar som inte 
mår bra är allvarligt. Därför 
vill vi satsa på att förstärka 
elevvårdsteamen. Det är en 
angelägen fråga och jag är 
också nyfiken på att utreda 

möjligheten att starta så kall-
lade familjecentraler där man 
får ett bättre helhetsgrepp 
runt individerna.

Inga läxor
Ett annat förslag som Göran 
önskar att skolan borde 
lyssna till är att ta bort läx-
orna.

– Jag tycker att alla läxor 
ska göras i skolan. Varför 
ska elever behöva ta med sig 
arbete hem? Särskilt svårt är 
det ju för elever som kommer 
hem till föräldrar som kanske 
inte kan hjälpa till. Då gör 
vi det ännu 
svårare för 
de som redan 
har problem 
i skolan. Alla 
borde erbju-
das hjälp att 
göra klart 
e v e n t u e l l a 
läxor i skolan, 
där det finns 
någon som 
kan hjälpa 
till.

Göran är inne på att det 
krävs en kraftsamling runt 
skolan, men den tycker 

han majoriteten redan har 
inlett. De avsatte 10 miljoner 
kronor extra som grundsko-
lorna kunde söka för peda-
gogisk utveckling. Kon-
stigt nog var intresset länge 
ganska svalt.

– Jag tycker det var ett 
av våra viktigaste beslut den 
här mandatperioden, men vi 
lyckades kanske inte kom-
municera ut att pengarna 
fanns. Vi får fundera kring 
det. Rent generellt tycker 
jag att vi borde bli bättre på 
att premiera lärare som vill 
något. Vi ska uppmuntra alla 

som är kon-
s t r u k t i v a , 
säger han.

Ett annat 
beslut som 
Göran är 
stolt över är 
de sex extra-
mil jonerna 
till arbets-
marknadsåt-
gärder för att 
bland annat 

motverka den höga ung-
domsarbetslösheten.

– Vi har gjort vad vi 
har kunnat för att lindra 

regeringens politik att få 
genomslag i Ale. Positivt 
för arbetsmarknaden har 
också kommunens satsning 
på Energiteknikcentrum 
varit. Vi ser nu hur detta har 
genererat avknoppningar i 
form av Evadapt som kon-
verterar Fiat 500 till eldrift 
och Alelion Batteries som 
skapar elektronik- och bat-
terisystem till mängder av 
olika ändamål. Det har redan 
skapat nya arbetstillfällen 
och fler lär det bli, under-
stryker Göran.

Fötterna på jorden
Han står bestämt med båda 
fötterna på jorden. Göran 
har tagit sig igenom hjärt-
infarkt, bruten lårbenshals 
– och allt lidande som en gai-
sare alltid går igenom…

Hur blev du gaisare, du 
är ju från Västerås?

– Bra fråga. Jag har varit 
gaisare från jag var 9 år. Väs-
terås SK fick ett år klart med 
ett nyförvärv från Gais. Han 
var grym och slog bollar som 
ingen gjort tidigare. Jag var 
frälst och sen dess har det 
varit grönsvart för hela slan-
ten. Nu är vi dessutom bäst i 
Göteborg.

Fritiden lägger han nästan 
oavkortat på friidrott. Göran 
är numera förbundsdomare 
och grenledare i slägga och 

diskus.
– Det är den högsta 

graden och jag får vara med 
i de stora sammanhangen, 
men det är ungdomarna jag 
brinner för. Det är underbart 
att få vara med och utveckla 
talanger. Det ger mig en 
enorm energi.

Han gläds åt att kommu-
nen bestämt sig för att ge den 
nya idrottshallen i Bohus en 
flygel för friidrott.

– Det är bra för skolan 
och kan kanske leda till att 
Kongahällas alesektion i 
friidrott kan träna lite på 
den här sidan. Vad vi skulle 
behöva göra för att få upp 
intresset rejält i Ale är att 
anpassa någon av våra fot-
bollsarenor, till exempel 
Jennylund, till friidrott. 
Vilket arrangemangsom-
råde vi skulle få i Bohus då. 
Där finns dessutom tillgång 
till fina omklädningsrum i 
anslutning till Ale Arena, 
säger Göran visionärt.

Hur går det i valet?
– Jag är en dålig tippare. 

Vi är nog beroende av hur 
det går på riksplanet. Vi får 
se.

Inga läxor om Göran får bestämma
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GÖRAN KARLSSON (V)
Ålder: 55
Bor: Lillbacka i Nödinge.
Yrke: Arbetsförmedlare.
Politiska uppdrag: Ledamot i kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsut-
skott.
Politisk förebild: Kennet Andersson. 
”Han var en stor mentor för mig”.
Om jag var ett djur: ”Då hade jag 
nog varit en stor björn”.
Intressen förutom politik och 

friidrott: ”Jag läser mycket böcker, 
särskilt biografier”.
Senast lästa bok: Biografin om 
Allan Edwall.
Vill jag bjuda hem på middag: 
Robert Gustavsson. ”Han verkar sjukt 
rolig och har åsikter om det mesta”.
Lagar jag i köket: ”Där har jag inte 
praktiserat särskilt mycket. Det blir 
hämtmat”.
Smultronställe i Ale: En klipphäll 
vid Abborresjön.

Göran Karlsson sticker ut hakan och vill avskaffa hemläxor i skolan. "Skolarbetet ska vara 
klart när skoldagen är slut. Eventuella läxor ska man få hjälp med i skolan."

Göran har fått träna hårt för att komma tillbaka från hjärtin-
farkt och bruten lårbenshals.

Läsning tillhör Göran Karlssons favoritintressen. Biografin 
om Monica Zetterlund tillhör de uppskattade verken.

Varför ska elever behöva 
ta med sig arbete hem? 
Särskilt svårt är det ju 
för elever som kommer 

hem till föräldrar 
som kanske inte kan 

hjälpa till.
Göran Karlsson


