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Jag minns inskolning-
en av mina barn på för-
skolan med en skräck-

blandad förtjusning. Jag tror 
också att den i mångt och 
mycket är minst lika viktig 
för oss föräldrar som för 
barnet. Att släppa taget om 
sitt barn till någon annan är 
svårt, och beslutet om vilken 
förskola man ska välja är 

ett viktigt val. Efter att den 
fria etableringsrätten inför-
des under förra mandatpe-
rioden så kanske valet har 
blivit ännu svårare. Vi har 
fått fler förskolor att välja på 
med olika inriktningar och 
pedagogik. Detta är positivt 
då vi tror på människor och 
deras förmåga. Vidare tror 
vi också att de personer som 

väljer att starta en friståen-
de förskola gör det med in-
tentionen att göra något bra 
och ge våra barn den bästa 
starten i livet. Om vi redan 
från start skulle misstro 
dessa entreprenörer tror jag 
att vi är illa ute. 

Ingen pedagogik, oavsett 
hur bra den är, passar alla 
barn. Barn tar till sig kun-

skap på olika 
sätt. Därför 
är mångfal-
den, flexibi-
liteten och 
valfriheten 
inom barn-
omsorgen 
avgörande. 
Möjligheten 
att välja för-
skola tillva-
ratas av för-
äldrar i ökad 
utsträck-
ning. Vi vill 
också att den 
allmänna 
förskolan 
ska ha en 
tydligare 
pedagogisk 
profil vilket 
den får 
med den 

nya läroplanen. Läroplanen 
kommer då även att gälla 
fristående skolor. Oavsett 
huvudman ska förskole-
verksamheten ha en god 
kvalité som ger trygghet och 
omsorg om våra barn. 

Det är enormt viktigt 
med uppföljning och utvär-
dering av företagare i bran-
scher som vårdar och tar 
hand om människor. Men 
får inte dessa entreprenörer 
en möjlighet försörja sig på 
sin verksamhet och hitta 
nya vägar för att ge våra 
barn den bästa utbildningen 
och omhändertagandet i 
förskolan så kommer även 
vår valfrihet som föräldrar 
att minska. Jag är övertygad 
om att de flesta föräldrar vill 
vara med och påverka och 
bestämma vilken pedagogik 
som de tror är bäst för deras 
barn. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot 

Västra Götalands län norra

Fristående förskolor viktiga både för valfriheten och tryggheten!

Vänsterpartiet i Ale håller

ÅRSMÖTE 
söndag 27 februari kl 14
Folkets hus i Nol, vån 2

•  Sören Kviberg regionråd inleder 
om kollektivtrafikfrågor

•  Sedvanliga årsmötes 
förhandlingar

 
Kom & umgås en 
stund med oss!

Välkomna!

Vid PRO:s årsmö-
te informerade Eje 
Engstrand, ersät-

tare i Kultur- och fritids-
nämnden, att biblioteken i 
Surte och Skepplanda skall 
läggas ner och ersättas med 

Skall biblioteken i Surte och 
Skepplanda läggas ner?

bokbuss. Då vi inte har 
hört något som bekräf-
tar eller motsäger detta ut-
talande får vi be ansvariga 
politiker om en förklaring.

Bibliotekets vänner i norra Ale

Solhaga by som ingår i Solhagagruppen bedriver LSS-verksamhet; boende för barn, ungdomar 
och vuxna samt dagverksamhet. Verksamheten vänder sig till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd och personer med vuxenhjärnskador.  
Solhaga by har verksamhet i Lilla Edet, Ale och Lerum.

Solhaga by söker nu 

Semestervikarier till våra verksamheter
 där personer med funktionsnedsättningar har sina hem. 

Vill du veta mer gå in på vår hemsida; www.solhagaby.se eller kontakta 
personalchef Claes Holmenäs på tel. 010-707 57 10

NÖDINGE. Respektlöst 
och ett hån mot demo-
kratin.

Oppositionsrådet i 
Ale, Paula Örn (S), är 
upprörd över hur den 
moderatledda alliansen 
leder kommunen.

– De tvingar oss 
att fatta beslut utan 
att delge oss några 
underlag och de har 
dessutom målat upp en 
värre bild av ekonomin 
än vad som är fallet, 
säger hon.

Den nya politiska ledningen, 
allianspartierna med stöd av 
Aledemokraterna, sätter nu 
sin prägel på Ale kommun. 
I tisdags togs beslut om att 
överföra 7,9 Mkr från kom-
munstyrelsens budget till Ut-
bildningsnämnden. 

– Det är en väldigt stor 
förändring för kommunsty-

relsens förvaltning, att ta bort 
8 miljoner kronor kommer 
självklart att få konsekvenser. 
Problemet är att de inte talar 
om hur det kommer att påver-
ka verksamheten. De har inte 
sagt ett ord om vad eller vem 
som berörs, bara att pengar-
na ska bort, säger Paula Örn.

Samtidigt som beslutet togs 
landade en ny skatteprognos 
för 2011. Den visade en för-
bättring om 9 Mkr, jämfört 
med decemberprognosen.

– Med andra ord behöv-
de man egentligen inte göra 
några besparingar. Den eko-
nomiska verkligheten är ab-
solut inte så illa som Mikael 
Berglund (M) och hans al-
lierade vill ge sken av. Nu 
visar den senaste progno-
sen att pengarna finns och de 
har dessutom ytterligare 15 
miljoner kronor för särskil-
da insatser som de inte har 
sagt något om ännu. Istället 
väljer de att spara på servi-

”Majoritetens bild av ekonomin är falsk”
– Oppositionsråd Paula Örn (S) kritisk

cen till aleborna.  Att ta bort 
8 Mkr från Kommunstyrelsen 
kommer att innebära föränd-
ringar i informationsarbetet 
ut till kommuninvånarna. Jag 
är också rädd att näringslivs-
arbetet kommer att påverkas, 
trots att de har lovat att satsa 
där, säger Paula Örn kritiskt 
och fortsätter:

– De har försökt motive-
ra sina förändringar med att 
måla upp en ekonomisk kris-
bild, men den är falsk. Det 
finns pengar till både skola 
och omsorg, utan att behöva 
montera ner servicen som 
kommunstyrelsens förvalt-
ning svarar för. 

Kommunstyrelsen tog som 
lokaltidningen tidigare berät-
tat också beslut om en föränd-
rad delegationsordning gäl-
lande nyanställningar.

– Det är ett mycket märk-
ligt beslut av en majoritet som 

säger att de inte vill detaljsty-
ra. Beslutet visar att de inte 
litar på våra tjänstemän över-
huvudtaget, utan kommun-
styrelsens ordförande ska själv 
ta beslut om det till exempel 
behövs en extra lokalvårdare 
på en skola, säger Paula Örn.

Hån mot demokratin
Hon är också väldigt funder-
sam över det faktum att nämn-
dernas budgetar fortfarande 
inte är antagna. Senaste nytt 
är att Utbildningsnämndens 
och Kommunstyrelsens bud-
getar antas först i mars.

– Från början var det sagt 
i januari, sedan flyttades det 
fram till februari. Nu är det 
tydligen mars som gäller för 
en del nämnder. Det är res-
pektlöst. De har lovat kom-
munfullmäktige att samtli-
ga detaljbudgetar ska redo-
visas på februarimötet. Det 

är på måndag och jag hoppas 
de visar den folkvalda försam-
lingen sin respekt. Det är ett 
hån mot demokratin att inte 
följa de beslut vi tar, men 
den moderatledda ledningen 

verkar göra precis som den 
vill, understryker Paula Örn.

Paula Örn (S) tar bladet från mun. Hon är mycket kritisk till 
de förändringar som den moderatledda alliansen nu tänker 
genomföra på kommunstyrelsens förvaltning.
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