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Måndag- torsdag
8.00 - 10.00 samt 15.15 - 17.30

Fredag
8.00 - 12.00

NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Välkomna!
Dr. Eva Refsgaard,  Dr. Jerker Seander 

och Dr. Mikael Gronowitz med personal

utan tidsbeställning 
för akuta 

sjukdomstillstånd 
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Återigen är Berglund (M) 
dåligt påläst – riksdagsop-
positionen föreslag med 

mer pengar till den kommunala 
sektorn dvs Ale med flera kom-
muner är finansierat till sista 
kronan. Detta förslag avslogs av 
den moderatledda riksdagen. 

Vårt förslag ingår i hela den 
rödgröna satsningen på en fram-
tid i frihet, där den kommunala 
utvecklingen har en central plats 
för rättvisa, trygghet och fram-
tidstro! Och självklart behövs 

pengar, men aldrig ett öre 
mer än det finns behov av! 
Därför planerar vi för en skat-
tesänkning i slutet av den kom-
mande mandatperioden. 

Därför är de rödgröna peng-
arna en god tilläggsresurs för 
allas trygghet i livets olika 
skeden, skolutveckling med 
bland annat 35 nya lärartjänster 
och inte minst sjukvård för alla 
efter var och ens behov!. 

Nej! till moderatregering-
ens gräddfilspolitik där rika män-
niskor ska kunna köpa sig före 
”Svensson”.

I den moderatledda Ale-oppo-
sitionens budgetförslag finns det 
inte prioriterat särskilda pengar 
till skolan eller annat – utan en 
uppmaning till Aleborna att köpa 
flera tyckande utan pengar, så be-
handlar inte vi Aleborna.

Aleborna får klara och tydli-
ga besked av oss - rödgröna - på 
var vi ökar våra resurser och hur 

dessa ska användas för att särskilt 
nå Aleborna med störst behov. 

Jobb och tillväxt är avgörande 
för allas framgång och med god 
utbildning, bra boenden i attrak-
tiva miljöer växer Ale med de 35 
000 invånare som ligger inom 
räckhåll.

Barn och ungdom är alltid 
prioriterade verksamheter. 
Skolan har under denna mandat-
period disponerar 10 miljoner 
kronor i extra pengar för egna 
pedagogiska utvecklingsidéer 
och data-projektet blev så lyckat 
så att vi nu investerar Ale i elva-
hundra datorer till lågstadiele-
leverna.

Skolans resultat ska bli bättre 
och med ytterligare 35 lärare – 
en lärartäthet på 9 på 100 elever 
-torde denna tillkommande 
resurs vara mer än välkommen. 

Välfärdens trygghet är en na-
turlig del i vår politik i såväl lä-
genheter som villor, men också 
för  den som har stora svårighe-
ter finns särskilda boenden. Vika-
damm är ett särskilt boende som 
ska utvecklas för att möta framti-
dens vård- och omsorgsbehov. 

Vi har fått några förfrågning-
ar om moderna äldrelägenhe-
ter från olika företag och just nu 
pågår en dialog kring olika plat-
ser för att byggstarta i Älvängen 
under mandatperioden.

Jarl Karlsson (S)

Välfärd med rödgröna 
prioriterade pengar!

Jarl Karlsson (S) svarar Mikael Berglund (M)

Med anledning av 
Jarl Karlssons 
replik i Aleku-

riren vecka 34 angående 
nytt kommunalhus vill jag 
yttra Sverigedemokrater-
nas syn på nytt kommunal-
hus. Vi Sverigedemokrater 
vill använda skattebetalarnas 
pengar på ett ansvarsfullt 
sätt. I dagsläget tycker vi det 
finns viktigare saker att satsa 
pengar på bland annat fler 
vuxna i skolan för att mot-
verka otrygghet och psykisk 

ohälsa, fler trygghetsboen-
den och en matreform för 
de äldre. Vi Sverigedemo-
krater vill att alla Ales sam-
hällen skall leva därför mot-
sätter vi oss en centralise-
ring i nya flådiga lokaler i 
Nödinge. Vem vill nyetable-
ra i Alafors om kommunen 
avvecklar? 

Men kanske det viktigaste 
av allt, medborgarna måste 
få möjlighet att säga sin 
mening i denna stora fråga. 

Vi sverigedemokrater för-

ordar en utökad användning 
av såväl beslutande som råd-
givande folkomröstning-
ar.  Vi föreslår att kommun-
invånarna efter att ha tagit 
del av kommunförvaltning-
ens förstudie får vara med 
och aktivt välja om de vill 
ha ett nytt kommunalhus 
eller inte! Vad medborgar-
na även borde få ta del av är 
vad som kommer att stryka 
på foten i kärnverksamhe-
ten. För tro inte att ett gam-
malt kommunhus anpas-

sat för kommunal verksam-
het går att sälja för samma 
summa som det nya flådiga 
huset kommer att kosta. En 
annan fråga som vi tycker 
skall beröras av en folkom-
röstning är trängselskatterna 
in till Göteborg.  

Rösta den 19 septem-
ber på ett parti som vitali-
serar demokratin i Ale och 
Sverige.

Robert Jansson (SD)

Låt aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

Fokus på närvaro i skolan
ALE. Den ogiltiga från-
varon har ökat i grund-
skolan.

På Kyrkbyskolan 
i Nödinge lyckades 
man dock halvera den 
genom en lyckad sats-
ning.

Nu blir arbetssättet 
standard på alla Ales 
högstadieskolor samt i 
årskurs ett i Ale gym-
nasium.

Den ökade frånvaron är inte 
unik i Ale. Det är en trend i 
hela riket.

– Exakt hur hög den är vet 
jag inte, men den är alltför 
stor och det finns en tydlig 
koppling mellan målupp-

fyllelse och närvaro. Därför 
genomför vi nu en satsning 
enligt 1-2-3-modellen som 
vi har testat på Kyrkbyskolan 
med stor framgång, berät-
tar förvaltningschef Annika 
Sjöberg.

Modellens tre steg inne-
bär att vid första tillfället av 
ogiltig frånvaro kallar klass-
föreståndaren till ett möte 
med elev och vårdnadshava-
re/förälder. Vid andra tillfäl-
let kommer rektorn att kalla 
till möte och vid tredje till-
fället kontaktar skolan Indi-
vid- och familjeomsorgen.

– Målet är att eleverna ska 
känna att vi bryr oss, att vi ser 
dem även om de inte är här. 
Vi agerar för att säkerställa 

att allt står rätt till, säger Lis-
beth Tilly, förvaltningschef 
för Vård- och omsorg.

Birgitta Augustsson är 
samordnare för SSPF, ett 
samarbete mellan skola, so-
cialtjänst, polis och fritid – 
hon menar att ströfrånvaron 
är viktig att komma åt.

– Närvaro på lektioner-
na är en förutsättning för att 
klara målen. Forskning visar 
också att det finns ett starkt 
band mellan de som inte får 
betyg och sedan blir krimi-
nella. Hög frånvaro är ofta 
en inkörsport till något de-
struktivt såsom missbruk och 
kriminalitet.

Den 6 september går 
startskottet för projektet 

som går under rubriken "Det 
ska vara lätt att göra rätt".

– Vi tänker utvärdera efter 
ett år, men vi kan konstatera 
att det har fungerat väldigt 
bra i Nödinge så vi är opti-
mistiska, avslutar Sjöberg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Tydlig koppling mellan låga betyg och frånvaro

Birgitta Augustsson.


