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Det senaste fullmäktige blev en in-
tressant tillställning. Vi rödgröna 
höjde skatten år 2008 till 22.30 kr på 

grund av det bekymmersamma ekonomis-
ka läget, en höjning med 30 öre. Dåvarande 
majoritet var mycket tydliga med att detta 
var en tillfällig skattehöjning för att kunna 
föra en offensiv arbetsmarknadspolitik under 
ett år där arbetslösheten skulle öka, kom-
munens utgifter öka men våra inkomster 
minska. Nu har kommunens ekonomi åter-

hämtat sig till den grad att vi gör ett riktigt 
bra resultat 2010 och har möjlighet att som 
utlovat ta tillbaka skatteökningen från 2008. 
Detta klarar den rödgröna budgeten sam-
tidigt som vi satsar mer resurser på skolan, 
som verkligen behöver kraftiga satsningar. 

Då väljer de sex (Moderaterna, Aledemo-
kraterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet, 
Centern, Kristdemokraterna) att helt plöts-
ligt behålla skattehöjningen som de för två 
år sedan var så emot att de överklagade höj-
ningen till domstol. Trots att man gick till 
val på att Ales skolor måste få mer resurser 
och mer lärare röstade sedan kommunens 
nya högerallians nej till ett rödgrönt förslag 
om en kraftig satsning på ökad lärartäthet. 
En satsning på 18 miljoner som skulle bli 
ett steg mot 9 lärare på 100 elever. Man 
förklarade detta med att man ville vänta och 
lyssna innan man gjorde sin satsning. De 6 
har 21 miljoner som man inte fördelat ut 
ännu, pengar som eventuellt skulle kunna 
läggas på skolan. Under fullmäktiges möte 
kom de dock på att man hade tolv miljoner 
mindre i sin budget än vad de tidigare trott. 
I majoritetens förslag saknades nämligen 
12 miljoner i skolnämndens budget för våra 
1-5 åringar. Rättar man till detta (vilket vi 
verkligen hoppas) återstår inte så mycket 
av deras möjlighet att satsning på skolan. 
Speciellt som man vill satsa på flera andra 
områden i kommunens verksamhet.  

De rödgröna lade fram en offensiv budget 
med en klar inriktning mot att göra skolan i 
Ale bättre, något som verkligen behövs efter 
några tuffa ekonomiska år. Som vänsterpar-
tist är jag stolt över att vara del i en minoritet 
som vill satsa på våra unga, samtidigt som vi 
föreslår lägre kommunalskatt. En politik som 
hade lett till bättre förskolor och skolor och 
mer i plånboken för skattebetalarna. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ales nya majoritet säger nej till en offensiv satsning

Efter budgetdebatten 
i fullmäktige står det 
klart att moderaternas 

löfte om ökade resurser till 
skolan och minskade barn-
grupper i förskolan kanske 
stannar vid löften i valrörel-
sen. Tack vare Sverigede-
mokraternas stöd fick Alli-
ansen och Aledemokrater-
na majoritet för sitt förslag 
till budget. En budget som 
i nuläget inte innebär några 
garanterade pengar för att 
öka lärartätheten i grund-
skolan eller för att minska 
barngrupperna i försko-
lan. Istället vill man behålla 
pengarna i kommunstyrel-
sen, lyssna av verksamheten 
och sedan eventuellt satsa 
om behovet visar sig finnas. 
Moderaternas budskap i val-
rörelsen gick inte att miss-
tolka. Eftersom de rödgröna 
sparat för mycket på skolan 
behövde utbildningssektorn 
mer pengar. Det utlovades 
mindre grupper i försko-
lan och mer tid för varje elev 
för lärarna i skolan. Hur blir 
det nu?

Skolpolitikers uppgift är 
att sätta långsiktiga mål för 
skolan och göra tydliga eko-
nomiska prioriteringar så att 
förvaltningen ges möjlighe-
ter att nå dessa mål. Lärar-
nas uppgift är sedan att med 
givna ekonomiska medel 
fundera över hur de bäst når 

målen. Den av Moderaterna 
och Aledemokraterna domi-
nerade majoriteten väljer att 
vänta. De prioriterar inte 
skolan men bestämmer sam-
tidigt i sin verksamhetsplan 
att Ales skolor ska bli bäst 
i Sverige och att samtliga 
elever skall bli behöriga 
till gymnasieskolan. Deras 
lösning är entreprenöriellt 
tänkande, vårdnadsbidrag 
och att andra än kommunen 
driver Ales förskolor och 
skolor. Vi Miljöpartister 
tycker inte att en sådan poli-
tik är rättvis mot den kom-
munala skolans lärare och 
elever. Vi är rädda för att det 
istället riskerar att öka miss-
tron mot politiker och att 
det knappast leder till ökad 
arbetsro och framtidstro hos 
de som är verksamma i våra 
kommunala skolor.  

Miljöpartiet gick till val 
på kraftigt ökad lärartäthet i 
förskolan och grundskolan. 
Det löftet hade vi hållit om 
valresultatet blivit ett annat. 
De rödgröna partierna före-
slog fullmäktige fullt finan-
sierade satsningar på över 
18 miljoner kronor enbart 
för att öka lärartätheten. Vi 
har nämligen redan lyssnat 
av verksamheten. Vi tror att 
såväl fackförbund, lärare, 
elever och föräldrar är över-
ens med oss, fler pedagoger 
är den enskilt viktigaste 

förändringen för att nå ökad 
måluppfyllelse. Nu förlorar 
Ales förskolor och skolor 
värdefull tid för att Alliansen 
och Aledemokraterna inte 
känner sig redo att styra var 
resurserna ska hamna. 

Miljöpartiet hoppas att 
det föräldraengagemang 
som fanns under våren och 
sommaren för mer resurser 
till utbildningssektorn lever 
vidare, även i det blått styrda 
Ale. Det är mycket tack vare 
dessa engagerade föräldrar 
som skolans resurser kom 
upp på den politiska dag-
ordningen. Vi i Miljöpartiet 
lovade pengar till skolan då 
och vi levererar nu. Vi lovar 
också att även i fortsätt-
ningen driva den skolpoli-
tik vi gick till val på. Hög 
lärartäthet, stor pedagogisk 
mångfald och goda möjlig-
heter till elev- och föräld-
rainflytande. Moderaterna 
säger att de vill lyssna på alla 
goda förslag. Här kommer 
ett från oss Miljöpartister. 
Besluta redan nästa fullmäk-
tige att använda de pengar ni 
valt att behålla i kommun-
styrelsen till att anställa nya 
förskollärare och lärare. Det 
är där de gör mest nytta.

Minna Ljungberg MP
Marcus Larsson MP

Moderaternas skolsatsning 
inte mer än ett tunt löfte

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Torsdagen den 16 december 2010 har 
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl. 18.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a.  
följande ärenden:

-  Antagande av reglementen för  
kommunstyrelsen och nämnder

- Antagande av inträdesordning

-  Antagande av arbetsordning för 
fullmäktige

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
9 december 2010.

Information från 

Ale Elförening
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om en föränd-
ring av elnätsavgifterna från och med 1 januari 2011. 
Justeringen beror på att Ale Elförening påförts en kost-
nadsökning för 2011 på närmare nio procent på grund 
av tariffhöjning i stam- och regionnät.

Förändringen innebär en höjning av den rörliga av–
giften med 0,7 öre/kWh exklusive moms för samtliga 
lågspänningskunder från 16 A till och med 200 A. 
Höjningen motsvarar i genomsnitt två procent. Den 
fasta avgiften förblir oförändrad enligt 2010 års nivå. 
Se din faktura för information om den fasta avgiften.

www.aleelforening.se

Pris elöverföring (öre/kWh fr o m 1 januari 2011)

Pris överföring Moms 25 % Totalt
Lågsp. t o m 200 A   16,2 4,05 20,25

För information om aktuella elpriser, elavtal, energiskatter  
och elcertifikatsavgifter hänvisar vi till din elhandlare.

För villkor och upplysningar i övrigt
Kontakta vår kundtjänst, tel 0303-33 24 00

eller besök vår hemsida, www.aleelforening.se
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(H)JULEXPRESSEN
SKEPPLANDA–ÄLVÄNGEN–NÖDINGE–BOHUS–LISEBERG

LÖRDAG

Albotorget 15.00 17.00
Älvängen centrum 15.15 17.15
Nol station 15.25 17.25
Nödinge centrum 15.35 17.35
Bohus centrum 15.45 17.45
Surte centrum 15.50 17.50
Liseberg 16.05 18.05

400
 (H)JULEXPRESSEN
LISEBERG–BOHUS–NÖDINGE–ÄLVÄNGEN–SKEPPLANDA

LÖRDAG

Liseberg 20.00 21.50
Surte centrum 20.20 22.10
Bohus centrum 20.25 22.15
Nödinge centrum 20.35 22.25
Nol station 20.40 22.30
Älvängen centrum 20.50 22.40
Albotorget 21.00 22.50

Jul på Liseberg
Det blev succé förra året, så nu kör vi (H)julexpressen igen.
Åk direkt till Lisebergs entré med linje 400, och lika bekvämt 
tillbaka.


