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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 oktober 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:
•  Tertialrapport 2, januari – augusti 2013, 

Lilla Edets kommun
•  Fastställande av Policy mot korruption
•  Svar på motion om ny avfart från E45 

mot Lödöse

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
16 oktober 2013.

Förra veckan kom Lärarförbundets rapport 
där Sveriges bästa skolkommun koras. I 
rapporten listas alla landets kommuner 

utifrån ett antal olika kriterier. Sämsta place-
ringen är 290. Ale hamnar på plats 251, vilket 
är ett fall från förra årets plats 240. Detta sätter 
onekligen fokus på hur det står till med vår 

skola. Uppenbarligen går utvecklingen åt fel håll 
i Ale, men även sett till 

landet som helhet sjunker skolresultaten. 
Från regeringshåll låter det tyvärr likadant 

hela tiden. Utbildningsminister Jan Björklund 
(FP) brukar nämligen som ett mantra upprepa 
att de sjunkande skolresultaten inte beror på den 
moderatledda regeringens sju år vid makten. 

Han vill gärna hävda att det är socialdemokra-
tiska regeringars fel att 

skolresultaten sjunker. Men om man ska vara 
noggrann, och det ska man när det gäller skolan, 
är det intressant att se vem som egentligen bär 
ansvaret. 

De senaste 33 årens läroplaner är framtagna 
av borgerliga regeringar. 1980 genomförde 
regeringen Fälldin, med skolminister Britt 
Mogård (M) Lgr 80. Nästa gång vi fick nya 
styrdokument, 1994, hette statsministern Carl 
Bildt och skolministern Beatrice Ask (M). Nu 

senast hette statsministern Fredrik Reinfeldt och 
utbildningsministern Jan Björklund. Då är det 
inte så svårt att räkna ut att huvudansvaret för 
de senaste 33 årens dystra skolresultat ligger hos 
borgerliga regeringar. 

För att frånsäga sig detta ansvar brukar 
Björklund ständigt upprepa att det är kommu-
naliseringen av skolan, vilken Göran Persson 
genomförde, som är boven i dramat. Björklunds 
problemformulering handlar då om huruvida det 
är stat eller kommun som ska ansvara för skolan. 
Det kan man naturligtvis ha olika synpunkter 
på, men detta är ett märkligt resonemang för 
att komma från borgerligt håll eftersom det där 
brukar heta att det viktiga inte är vem som utför 
verksamhet, utan det viktiga är att kvalitetsmålen 
uppfylls. I så fall borde det inte spela någon roll 
om det är stat eller kommun som ansvarar för 
utbildningen. I varje fall inte om skolan styrs av 
bra skollagar och läroplaner.

Med den läxan för Björklund att plugga in, 
vänder vi blicken framåt. Socialdemokraterna 
satsar i sin budgetmotion 4,5 miljarder på skolan, 
varav 2 

miljarder tydligt riktas mot att minska klass-
storlekarna i årskurs 1-3. Det ger eleverna mer 
tid med sin lärare ? och lärarna bättre förut-
sättningar att kunna se varje elev. Det ger våra 
barn en bättre start på sin skolgång och det ger 
oss i Ale bättre möjligheter att lyckas vända den 
negativa trenden. Men då behöver vi en regering 
som är beredd att satsa på skolan och inte bara på 
skattesänkningar för lånade pengar. Vi vill ha en 
skola med mindre klasser och mer kunskap! 

Stefan Hagman (S)
Lärare och ordf. för Socialdemokraterna i Nödinge  

Dennis Ljunggren (S)
V ordf. Utbildningsnämnden

33 år av borgerlig skola men utbildningsministern skyller ifrån sig

Måste få observera Surtebor med fl era 
om att Älvängen är mitt i Ale kom-
mun. Tyvärr bortses det ofta ifrån 

då det gäller Ales utveckling.
S-partiet har ju haft som sin slogan 

“utveckla Nödinge”. Faktum är ju att 
Nödinge under många år varit det enda som 
utvecklats i hela Ale! 

När nu därför Pressfeldt storsatsar på Älv-
ängen borde inte detta förarga någon, men de 
södra orterna tycker tydligen detta är så svår-
smält att de önskar sig en avknoppning.  

Surte-Bohus är kanske de orter som inte 
passar in i den långsmala kommun som Ale 
utgör?

Och för Pressfeldt väntar kanske nya utma-
ningar, till exempel att införliva Lödöse och 
pendelstationen med Ale?

F d Alebo, uppväxt i gamla Skepplanda kommun

Älvängen – Mitt i riket
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MEDLEMSMÖTEN 
Nödinge S-förening

Onsdag 23 oktober kl 18.30  
i sal 125, Komvux lokaler på  

Ale gymnasium.
- Nomineringar till riksdag och region

- Aktuellt i Nödinge

- Valrörelsen

Varmt välkomna!
Nol – Alafors S- förening

Onsdag den 23/10 kl. 18.00

Folkets hus i Nol
- Vice ordf. i utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren kommer hit.

- Nomineringar till riksdag och region

- Övriga frågor

Alla är välkomna!
Bankerna har ökat utlåningen 
till företag. Samtidigt spår 
en övervägande majoritet av 
bankernas kontorschefer att 
konjunkturen stärkt det när-
maste året. Så positiva har inte 
bankcheferna varit på två år.

– Det här är goda nyheter 
för företag i Ale, säger Sara 
Wallin, VD för Almi Företags-
partner Väst.

Almi Företagspartner 
genomför kontinuerligt 
underökningar bland 150 bank-
kontorschefer.

Åtta av tio bankkontor tror 
att konjunkturen kommer att 
stärkas på ett års sikt. Den posi-
tiva attityd som växt fram under 
året stärks därmed ytterligare. 
Den positiva nivån hos bank-
kontorscheferna har inte varit 
så hög på två år som nu.

Det är en positiv trend som 
spelar stor roll för företagen 
i Ale.

– Om bankerna har fram-
tidstro, då vågar de vara med på 
företagens framtidssatsningar. 
Det påverkar definitivt företag i 
Ale, säger Sara Wallin.

– Känner man att konjunk-
turen vänder vågar man finan-
siera nya satsningar.

Den stärkta framtidstron 
gör det inte bara lättare att låna 
pengar för företagen. Även 
företagen påverkas och vill 
investera.

– Det här ger framtidstro. 
Känner företag att ”nu börjar 
det ta fart” då vågar man satsa, 
säger Sara Wallin.

Och bankerna finansierar 
just nu i nya satsningar, för 
bankernas utlåning ökar. Var 
tredje bankkontor uppgav att 
utlåningen till företag ökade 
under årets tredje kvartal. Man 
är också mycket positiv till den 
framtida utlåningen, tre av 
fyra kontor tror att utlåningen 
kommer att öka på ett års sikt.

❐❐❐

Bankerna ökar
utlåningen till företag i Ale

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 21 – 22 oktober  sammanträder region- 
fullmäktige i  Vänersborg. Under sammanträdet kommer handikapp 
-idrottsstipendier att delas ut. Måndagen kommer att vara en 
informationsdag där eftermiddagen ägnas åt Regionen 15 år.

Tid:   21–22 oktober med start måndag kl. 10.00.  
Information om Regionen 15 år sker  måndag kl. 13.00 – 17.00. 
Utdelning av handikappidrottsstipendier sker tisdag kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller 
 beställas hos regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon  
010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket 
välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu. 
Det går också att se och höra sammanträdet via  
www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets 
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

Lördagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 

och riksdagsledamot 

på Café Tant Rut, 

Ale Torg i Nödinge.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar  
är varmt välkomna!
 
Lördag 19 oktober kl 10.30-12.30 
Vi bjuder på fika!

Nollvision för arbetslösheten - vad tycker du?

Paula Örn Christina 
Oscarsson

Tel: 0303-742113

E-post: sap.ale@telia.com
www.socialdemokraterna.se/ale

Välkomna!


