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Under början av 90-talet 
föddes för Sverige ovan-
ligt många barn. Detta 

har naturligtvis påverkat utbild-
ningssystemet och inneburit att 
först förskolan, sedan grundsko-
lan, därefter gymnasiet och nu 
högskolan och universitet fått 
bygga ut antalet platser. 1990 
fanns 200 000 studenter och 2010 
hade detta ökat till 440 000 stu-
denter. Efter 1990 sjönk födel-
setalen, sjönk 25% på sex år och 
2020 har det sjunkit 20%. Alli-
ansregeringen har satsat starkt på 
högre utbildning sedan 2006, men 
denna minskning får naturligtvis 
konsekvenser för antalet högsko-
leplatser i Sverige.

Då regeringen fattade beslut 
om extra medel till extra högsko-
leplatser 2009 så var spelreglerna 

mycket klara. Det var extrapeng-
ar under två år på grund av den fi-
nanskris som då uppstod. 

Alliansregeringen har varit 
mycket noga med att svensk hög-
skoleutbildning skall hålla hög 
kvalitet. Därför betonas gransk-
ning av kvalitet och att alla hög-
skoleutbildningar skall utvärde-
ras avseende kvaliteten. Sverige 
har idag några mindre högskolor 
som på sikt säkert kämpar för sin 
överlevnad. Det är högskolor som 
inte klarat de kvalitetsgranskning-
ar som nu görs och som inte attra-
herar studenter i lika hög grad som 
andra lärosäten.

Högskolan Väst har idag inte 
denna situation. Man har kunnat 
påvisa så hög kvalitet att man till 
exempel var en av de högskolor 
som godkändes av Högskolever-

ket för samtliga lärarutbildning-
ar, man har överlag goda resultat 
i Högskoleverkets kvalitetsredo-
visningar och man har hög andel 
förstahandsstuderande. Därför 
är idag den av högskoleledning-
en uttryckta oron för nedläggning 
obefogad i Högskolan Västs fall.

Varje högskoleledning får göra 
de prioriteringar som man anser 
vara de rätta i en tid då medlen 
förändras. Det är högskoleled-
ningens ansvar. Men det finns 
också en stor möjlighet för de 
små högskolorna att profilera sig 
och visa sin höga kvalitet inom ett 
mer begränsat område. Högsko-
lan i Borås är ett sådant exempel 
med sin världsledande kompetens 
inom textilområdet. Hög kvalitet 
skall inte nödvändigtvis kopplas 
mot stora lärosäten, men det är 

klart att det också finns en nedre 
gräns där antalet studenter påver-
kar kvaliteten.

Alliansregeringen bygger idag 
ut dyra utbildningsplatser som 
läkare, civilingenjörer och sjukskö-
terskor. Detta innebär att medlen 
delvis fördelas om. Det är ett sätt 
att ta ansvar för att tillgodose be-
hoven i den framtida arbetsmark-
naden. Utbildningspolitiken är na-
turligtvis en oerhört viktig del i ar-
betslinjen. En stark och modern 
utbildningssektor som präglas av 
hög kvalitet från förskolan till den 
högre utbildningen är nyckeln till 
Sveriges framtid.

Camilla Waltersson Grönvall
Riksdagsledamot (M), Lilla Edet

Västra Götalands norra 
Utbildningsutskottet

Hög kvalitet på högskolan viktig del av arbetslinjen

I tider av ekonomisk oro krävs 
det ordning och reda i eko-
nomin. Med starka offentli-

ga finanser kan vi stå starka även 
om världen runt omkring oss är 

i gungning. Nu 
gäller det att pri-
oritera rätt saker 
och ta ansvar för 
landets ekonomi. 
För oss socialde-
mokrater hand-
lar det nu om att 
långsiktigt bygga 
Sverige starkt, att 
investera i utbild-
ning, bostäder 
och infrastruktur. 

Utbildning
Vi vill att Sverige 
ska ligga i fram-
kanten av utveck-
lingen även 
imorgon, men 
då kräver det att 
vi är handlings-
kraftiga i dag. 
Därför börjar vi 
i skolan. Vi väljer 
att investera nära 
5 miljarder i 
utbildning. 

Mot detta står 

den borgerliga regeringens förslag 
om att sänka krogmomsen för mer 
än 5 miljarder. För oss är det ett 
enkelt val. Vi investerar i det som 
bygger Sverige starkt. 

Tillväxt och välfärd kräver 
en hög utbildningsnivå i befolk-
ningen. Totalt vill vi ge 57 400 
nya möjligheter till lärande och 
utveckling inom Högskolan, vux-
enutbildningen, i traineejobb och 
utbildningsvikariat. 

Boende
Bristen på hyreslägenheter och 
studentbostäder är skriande på 
många håll. Vi föreslår att en skat-
testimulans på 1 miljard årligen 
för investeringar i hyres- och stu-
dentlägenheter införs från 2012.  
Behovet av underhåll är också 
stort i fastigheter byggda under 
miljonprogramsepoken. 

Vi vill införa en modell med 
statliga lånegarantier för upprust-
ning och energieffektivisering av 
dessa fastigheter. 

Låneramen omfattar totalt 20 
miljarder kronor och kan sökas av 
alla fastighetsägare mot en garan-
tiavgift. För fastigheter i områden 
med särskilt hög arbetslöshet ska 
staten kunna subventionera garan-
tiavgiften. Vi bedömer att cirka 

60 000 lägenheter kan rustas upp 
tack vare lånegarantierna. 

Infrastruktur
Vi är helt beroende av att infra-
strukturen fungerar. Efter lång tid 
av bristande resurser till underhåll 
och investeringar är det svenska 
järnvägsnätet starkt ansträngt. 
Trafikmängden är större än 
någonsin.  Järnvägssystemet har 
på flera sträckor, passerat vad som 
i praktiken är maximalt kapacitets-
utnyttjande och har visat sig vara 
extremt känsligt för störningar. 
Arbetspendlare drabbas av ständiga 
förseningar. 

Under förra vintern drabbades 
även industrins godtransporter 
av betydande störningar. Under 
de kommande åren vill vi göra en 
betydande satsning på att rusta upp 
och bygga ut järnvägsnätet. Under 
perioden 2012-2015 lägger vi sam-
manlagt 11,5 miljarder kronor mer 
än regeringen på ökade investe-
ringar i järnväg. 

Det handlar om att tidigare-
lägga kapacitetshöjande åtgärder 
på de mest kritiska avsnitten, vilket 
enligt Trafikverkets bedömning i 
många fall är inom storstadsregio-
nerna. Därutöver vill avsätta 1,1 
miljarder kronor till projektering 

av infrastrukturprojekt där bygg-
start är möjlig först efter 2015.

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson
Peter Johnsson

Det gäller att prioritera rätt
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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-375 010)

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM

TYGLADAN

Tommy Svensson
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tillsatser 
i maten

Tors 27 okt kl 19
i Ale Gymnasium
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Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

Vill du ta om bilden från 
förskolan/skolan eller 
kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
hjälper jag dig direkt.

barn
fotografering
ta chansen nu!

Istider
En stor arena som står tom

en isbana utan is
Hur tänker de alla dom

som idkar politik på Grönköpingsvis

Vad är det som gör Ale känt
undrar säkert mången liksom jag
Ty vart man sig i Sverige vänt
och bett om Ales läge ett förslag
man kanske Ale stenar nämnt
Så tillägger du Surte efter ett tag
Ja visst Ale Surte 
- ett jätteduktigt bandylag
Nu när varumärket är så populärt
är det för Ale kommun intet värt

Man säger att man på skolan satsa vill
ett nog så vällovligt mål
Öronmärkning i så fall vill det till
annars hamnar pengarna i budge-
tens svarta hål.

Iskarlen

i Ale inbjuder till visning 
av Stefan Jarls film

Underkastelsen
i musiksalen, Ale gymnasium

måndag 31 okt kl 19 00

En film om de hundratals gifter vi
alla idag bär i vårt blod, som ett 
resultat av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra världskriget 
spritt i vår miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 
miljödebattören Gunnar Lindgren 

medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!

i samarbete med:
Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66

info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

    

 Julbord med logi & spa  
välkomstglögg • logi • frukost • julbord • konsert • fysisk aktivitet • entré spa 

  

Ett av Sveriges längsta 

Julbord

fr. 1 295:-/pp 

fr.  445:-/pp


