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Det är spännande att 
sitta i fullmäktige var 
det många som sa på 

måndagens sammanträde. Jag 
instämmer, men säkert av helt 
andra skäl än övriga. Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), in-
sjuknade i helgen och kunde 
dessvärre inte närvara. Det 
var olyckligt eftersom redovis-
ningen av Kommunstyrelsens 
sena budget för 2011 tillhörde 
agendans huvudfrågor. Nåväl, 
normalt sett är ingen oersätt-
lig, men för den nya politiska 
majoriteten är uppenbarligen 
Berglund omöjlig att ersät-
ta. Ingen av alliansens övriga 
ledamöter i Kommunstyrel-
sen ville redovisa budgeten 
som de själva varit med och 
tagit beslut om. Istället före-
slog Jan Skog (M) att oppo-
sitionsrådet (!) Paula Örn (S) 
som reserverat sig mot ma-
joritetens budget skulle före-
dra densamma. Det förstår jag 
att hon valde att avböja. Det 
var magstarkt. Förvisso är hon 
talför som få, men att debatte-
ra med sig själv är ingen hit.

Det blev en annan ingång i 
debatten när Peter Kornesjö 
(M), tämligen ny i politiken 
och definitivt färsk som ordfö-
rande för Ale kommun störs-
ta nämnd och verksamhet, 
Utbildningsnämnden, tog till 
orda. Angreppen blev mjukare 
även om det fanns synpunkter 
på budgeten från oppositio-
nen. Varför denna klimatför-
ändring? Troligen beroende 
på det faktum som han inled-
ningsvis berättade. Nämn-

dens ledamöter inledde året 
med en tvådagarskonferens 
där de först diskuterade verk-
samheten och sedan pengar-
na. Det visade sig finnas en 
tydlig samsyn när det gällde 
skolan, men vissa menings-
skiljaktigheter när det kom till 
pengarna. Jag är inte ett dugg 
förvånad. I yrket som redak-
tör träffar man ofta politiker 
från båda sidor och nästan lika 
ofta har jag svårt att veta vem 
som har sagt vad. Det finns 
i grunden en samsyn att ut-
veckla Ale positivt, men tyvärr 
finns det en djupt rotad in-
ställning att först kolla vem 
som sagt vad och sedan vilken 
partitillhörighet rösten har. 
Som tur är verkar stämning-
en i Utbildningsnämnden vara 
god. Debatten mellan Peter 
Kornesjö och vice ordföran-
de, Dennis Ljunggren (S), 
kändes saklig. Kornesjös av-
slutning om att försöka hitta 
lösningar sa det mesta; ”Vi ska 
nog komma överens bara vi 
fixar fram stålarna”.

Att debattera skolan i Ale 
är känsligt ur många perspek-
tiv. Så fort vänstermajorite-
ten tar till orda är risken stor 
att det hörs ett ”klirr”. Att kri-
tisera den nya majoriteten är 
svårt när resultaten de senas-
te åren har varit katastrofa-
la. Kasta sten i glashus leder 
sällan någon framåt. Samtidigt 
vinner ingen på att betona 
bristerna om framtidsvisionen 
är att nå det motsatta. Det är 
lättare att vara konstruktiv 
i en positiv anda, därför har 
Peter Kornesjö rätt när 
han säger; ”I Ale gym-
nasium är 95% av elev-

erna nöjda med sin utbild-
ning, låt oss tala om det istäl-
let”. Med tanke på den hastiga 
kris som det preliminära in-
tagningsbeskedet till Ale gym-
nasium gav, borde alla vara 
överens om att det är lyckligt 
att Kommunstyrelsens ord-
förande ännu inte har avslö-
jat hur potten med drygt 16 
Mkr för särskilda insatser ska 
användas. Dessa pengar kan 
komma att behövas.

Fast visst är det mycket 
som är komiskt också. I Ale 
kommunfullmäktige är det 
den moderatledda majorite-
ten som kritiserar oppositio-
nens tal om skattesänkning. 
Samtidigt pratar Moderaterna 
numera mest om nödvändiga 
anpassningar i skolan, något 
som man för ett år sedan kri-
tiserade i alla tänkbara forum. 
En annan reflektion är att 
flera av ledamöterna har syn-
punkter på hur man ska upp-
träda i talarstolen. Det talas 
flitigt om vad som är passande 
och mindre passande, etiskt 
och moraliskt. Jag föreslår att 
alla går hem och börjar med 
att ta sig själv i örat. Det var få 
stilpoäng i måndags.
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Fin TRIKÅ i olika färger
-  Gardinstänger 99:-
- Inredning för ditt hem �������	


VÅRSTART!
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Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97
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BOSSE ANDERSSON
0303-33 90 20

CLAES BILLINGSDAL
0703-16 53 82

Boken kan köpas av

Skepplanda Östra 
Viltvårdsområdesförening
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Frukt&Grönsakshuset
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Har ni prylar att sälja till förmån för 
Moldaviens barn söndag 1 maj?

Lämna gärna in dessa till oss 
tisdagar kl 18-21, 

dock senast 26 april.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180


