
I möjligheternas Ale är 
det självklart att alla barn 
kan och ska nå skolans 

mål. Skolan ska arbeta till-
sammans med familjen och 
erbjuda särskilt stöd till dem 
som behöver. Därför foku-
serar vi på att följa upp och 
utvärdera skolans resultat 
för att vidareutveckla verk-
samheten.

Med satsningen på 
Kraftsamling skolan, behö-
ver inte Mikael Berglund 
(M) oroa sig, som han gör i 
förra veckans insändare över 
vår rödgröna skolpolitik. 
Vi har tagit 
skolutveck-
lingen på 
allvar och 
förstärker 
skolbudge-
ten med när-
mare 19 mil-
joner kronor 
2011, vilket 
innebär möjligheten att an-
ställa ytterligare cirka 35 – 
40 lärare utifrån varje enhets 
specifika behov. Målet är 
tydligt, kraftigt förbättrat 
skolresultat! Dessa pengar 
är finansierade i vårt förslag 
till strategisk plan för 2011-
2012. 

Berglund (M) tycker 
vidare att man ”måste ge 
skolpersonalen möjlighet att 
pröva nya vägar för att nå 
fram till varje barn.” Ja, det 
måste man. Just därför av-
satte (S), (V) och (MP) - den 
rödgröna majoriteten 10 
miljoner kronor som lärare 
och rektorer själva kunde 
ansöka om och använda till 
olika projekt under inneva-
rande mandatperiod. 

Ett av projekten, One-
to-one, – datorer till några 
årskurser var så lyckosamt, 

så nu har vi 
beslutat att 
köpa in da-
torer till alla 
1 100 elever 
på lågstadiet. 
I ett annat 
av projek-
ten stärk-
tes det skol-

sociala arbetet kraftigt. 
Detta är bra samverkan 
mellan skolan och politiken.                                                                                                                                       
Oppositionen röstar inte 
nej till satsningen Kraftsam-
ling skolan, även om Berg-
lund (M) försöker få det till 
detta – vad tror du om att 
lyfta upp det goda som finns 

i våra skolor. Vi kommer att 
göra detta i många samband 
bland annat projektet ”Lätt 
att göra rätt” det vill säga 
viktigt med närvaro i skolan 
varje dag och en nyfiken-
het under alla skolår att lära 
sig mer!

Sist men inte minst blir vi 
mycket förvånad när vi läser 
i de borgerliga partiernas 
plan för Ale, man vill införa 
skriftliga omdömen från år 
1 i skolan. Skriftlig informa-
tion från och med år 1 har 
varit obligatorisk sedan ja-
nuari 2006 och infördes av 
den socialde-mokratiska re-
geringen. 

Det var alltså innan ma-
joren Björklund starta-
de sitt återtåg till 50-talet 
genom att införa betygslik-
nande omdömen för sjuår-
ingar. Man vill alltså införa 
något som redan har funnits 
i skolan i många år? Berg-
lund (M) kan jag be om ett 
nytänkande?

Paula Örn (S)
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten
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NLT
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Vi socialdemokratis-
ka pensionärer i Ale 
tycker det är jätte-

viktigt för oss att vi visar att 
vi vill kämpa för vår situa-
tion för en rättvis och lika 
beskattning i skattefrågan. 
Skillnaden i beskattning 
mellan lön och pension är 
oacceptabel.
Vi vill kämpa för att få en 
rättvis pension och få behål-
la den pensionen som var 
har arbetat för, inte betala 

mer i skatt än vi arbetat. 
Vi har arbetat för att få en 
trygg framtid efter vå pen-
sionering och då pensionen 
vår trygghet som vi har rätt 
att få behålla.
Vi måste rösta på det lokala 
planet för att få behålla den 
goda vård och omsorg som 
den rödgröna majorite-
ten under de gångna åren 
har byggt upp. Vi vill be-
hålla vården och omsro-
gen i kommunens regi och 

vi vill behålla det goda utbu-
det av bostäder och god ser-
vice som vi har. Vi har fyra 
veckor kvar till valet och då 
röstar vi på det socialdemo-
kratiska partiet för en ny re-
gering efter den 19 septem-
ber.

För Arbetarekommunens 
pensionärsutskott

Ing-Britt Andersson (S)
Thor Eliasson (S)

Det ska löna sig att arbeta, men det 
skall också löna sig att ha arbetat

Mikael Berglund 
(M) och Boel 
Holgersson (C) 

anser i AleKuriren mot 
bättre vetande, att det inte 
behövs en samlad kommun-
administration, att kunska-
pen om redan fattade inrikt-
ningsbeslut är så dålig 
är skrämmande. 

Kommunstyrelsen be-
slutade i februari 2010, 
”att fortsätta arbetspoces-
sen kring samlad lokalise-
ring av kommunadminis-
trationen med en fördju-
pad ekonomisk analys samt 
skiss till utformning och 
lokalisering.”Alla i kom-
munstyrelsen ställde sig 
bakom detta beslut! 

Självklart är det så vi i 
Ale, ska göra som på Öckerö 
- dvs skapa en effektiv och 
rationell samlokaliserad för-

valtning. Detta ger behov 
av mindre lokalytor och 
därmed lägre hyreskostna-
der. En viktig del i samord-
ningsbeslutet är att nuvaran-
de lokaler i bland annat Ala-
fors kan säljas och övriga 
hyreskontrakt kan avvecklas. 

Möjligheten att samver-
ka med andra organisationer 
såsom Arbetsförmedlingen 
och Skatteverket samt fort-
sätta samarbetet med Po-
lisen skapar bra och ända-
målsenliga verksamhetsloka-
ler till lägre kostnader.

Förslaget finns också be-
skrivet i AleKuriren nr 
3/2010. 

Kommunens möjlighe-
ter till att rekrytera personal 
växer med en samlad admi-
nistration med pendeltågs-
nära läge!

I utvecklingskonceptet av 

Nödinge med ökade han-
delsytor, pendeltågsstation, 
parkeringsplatser och med 
bostäder i attraktiva centra-
la lägen växer och utveck-
las hela samhället till gagn 
för dagens och morgonda-
gens alebor. 

Vi som vill fortsätta att 
utveckla Ale – använd de 
rödgröna valsedlarna i hös-
tens val!

Jarl Karlsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

Mot bättre vetande
Replik från Jarl Karlsson till Berglund (M) och Holgersson (C)

Den bästa skolan för varje barn
Paula Örn (S) bemöter Mikael Berglund (M)

Vi har tagit skolutveck-
lingen på allvar och 

förstärker skolbudgeten 
med närmare 19 Mkr...

Paula Örn (S)

Den borgerliga re-
geringen saknar 
en politik för fler 

jobb och minskade klyftor. 
För att dölja den obekväma 
sanningen försöker de bor-
gerliga desperat flytta fokus 
till andra frågor. På annat 
sätt kan inte kristdemo-
kraten Penilla Gunthers 
frågor till mig i Alekuriren 
vecka 32 tolkas. Hennes 
frågor berör inte på något 
sätt hur Sverige ska få fler 
jobb och en bättre välfärd. 

Valet den 19 september 
handlar om vilken färdrikt-
ning Sverige ska ha de när-
maste fyra åren. Det är en 
fråga om vilken typ av sam-
hälle vi vill leva i. Vi social-
demokrater är tillsammans 
med Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet överens om 
hur vi vill forma ett Sveri-
ge för alla. 

En rödgrön politik 
handlar om att förbätt-
ra skolan med fler lärare, 
mindre klasser och bättre 
kunskapsuppföljning. Det 
handlar om att få fler jobb 
genom att förbättra möj-
ligheterna för småföreta-
gen att växa, bland annat 
genom sänkta arbetsgivar-
avgifter. Genom ett gene-
röst första-jobbet-avdrag 
vill vi också underlätta för 
företagen att anställa ar-
betslösa ungdomar.

En rödgrön poli-
tik handlar inte minst om 
skapa en värdig sjukförsäk-
ring som hjälper sjuka att 
bli friska och erbjuder en 

ekonomisk trygghet under 
tiden. Vi vill ha en sjukför-
säkring som låter läkarna, 
istället för sjukskrivningsti-
den, avgöra när det är dags 
att gå tillbaka till arbetet. 
Politiken måste istället fo-
kusera på att få bort flask-
halsar i vården och förbätt-
ra rehabiliteringen. 

Mitt besked till Penil-
la Gunther och väljarna är 
tydligt. Vi rödgröna sätter 
jobben och solidariteten 
före fortsatta skattesänk-
ningar för lånade pengar. 

Christina Oscarsson (S)
Riksdagsledamot

Christina Oscarsson svarar Gunther


